
ข้อบังคบัมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ในพระอปุถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

หมวดที ่๑ 
ช่ือเคร่ืองหมายและส านักงานทีต่ั้ง 

 

                   ขอ้ ๑   มูลนิธิน้ีช่ือวา่  มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พี่
นางเธอ  เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์     มีช่ือย่อว่า ร.ว.ร.  เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า  
Tropical  Diseases  Foundation  ยอ่วา่ T.D.F.    

                                ขอ้ ๒   เคร่ืองหมายของมูลนิธิน้ี คือ อกัษร รวร  ซ้อนกนัอยู่ในลกัษณะลายกนก  ภาพรอบ
นอกคลา้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ตั้งอยูบ่นฐานช่ือมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   

 

                    ว   หมายถึง เวชศาสตร์  ซ่ึงครอบคลุมปัญหาโรคเขตร้อนทั้งหมด  อกัษร ร  ๒ ตวั เป็น
ความหมายแทนโรงพยาบาล  ซ่ึงเนน้การรักษาและป้องกนั ยอดบนของ รทั้งสอง คือ ความรุ่งเรืองและกา้วหนา้
ทางวชิาการ   
                                ขอ้ ๓   ส านกังานของมูลนิธิตั้งอยูท่ี่   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล    เลขท่ี 
๔๒๐/๖  ถนนราชวถีิ  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร   
  

หมวดที ่๒ 
วตัถุประสงค์ 

 

                   ขอ้ ๔  วตัถุประสงคข์องมูลนิธิเพื่อ 
                                           ๔.๑   ส่งเสริมการรักษาและป้องกนัโรคของประชาชนผูป่้วยทางโรคเขตร้อน 
                                           ๔.๒  ใหก้ารสงเคราะห์ผูป่้วยยากไร้ และสนบัสนุนการใหบ้ริการตรวจและรักษา
สุขภาพประชาชนยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
                         
 

  



 ๒ 

                                    
                                       ๔.๓  ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา การคน้ควา้วจิยั และ   การด าเนินกิจกรรม
พิเศษ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
                          ๔.๔  สนบัสนุนการพฒันาของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน    
                          ๔.๕  จดัซ้ือจดัหาครุภณัฑก์ารแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาวจิยั 
                                 ๔.๖  ด าเนินการหารายได ้เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของ
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยการจดัจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
หรือสลากทุกประเภทท่ีส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือรัฐบาลพิมพอ์อกจ าหน่าย หรือด าเนินกิจกรรมอ่ืน
ตามท่ีมูลนิธิเห็นสมควร 

                         ๔.๗  ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกบัองค์การการกุศลอ่ืนๆ เพื่อ
สาธารณประโยชน์ มูลนิธิอาจจะบริจาคเงินและทรัพยสิ์นใหก้บัมูลนิธิอ่ืนได ้หรือรับบริจาคจากมูลนิธิอ่ืนดว้ย 
                         ๔.๘  ไม่ด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่ประการใด 
          

หมวดที ่๓ 
ทุนทรัพย์  ทรัพย์สิน และการได้มาซ่ืงทรัพย์สิน 

 
                              ขอ้ ๕   ทรัพยสิ์นของมูลนิธิเร่ิมแรก คือ 
                                          ๕.๑   เงินสดจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถว้น) 
                                          ๕.๒  ท่ีดินโฉนดเลขท่ี......................... 
                                                    รวมเป็นราคาทรัพยสิ์นทั้งส้ิน ..................บาท (...........................) 
                              ขอ้ ๖   มูลนิธิอาจไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นโดยวธีิต่อไปน้ี 
                                         ๖.๑  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูมี้จิตศรัทธาบริจาคได้ 
                                         ๖.๒  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหโ้ดยพินยักรรมหรือนิติกรรมอ่ืนๆ โดยมิได้มี
เง่ือนไขผกูพนัใหมู้ลนิธิตอ้งรับผดิชอบในหน้ีสินหรือภาระติดพนัอ่ืนใด 
                                         ๖.๓  รายไดจ้ากการด าเนินการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากทุกประเภทท่ี
ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือรัฐบาลพิมพอ์อกจ าหน่าย  และรายไดจ้ากการจดักิจกรรมอ่ืน   

๖.๔  ดอกผลซ่ึงเกิดจากทรัพยสิ์นของมูลนิธิ 
 

 
 
 



 ๓ 

หมวดที ่๔ 
คุณสมบัติ และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

 
                               ขอ้ ๗   กรรมการของมูลนิธิตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
                                           ๗.๑  มีอายไุม่ต  ่ากวา่ ๒๐ ปี บริบูรณ์ 
                                           ๗.๒  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                                            ๗.๓  ไม่เป็นผูต้อ้งค าพิพากษาใหจ้  าคุก เวน้แต่จะไดก้ระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ 
                               ขอ้ ๘   กรรมการของมูลนิธิพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
                                          ๘.๑  ถึงคราวออกตามวาระ 
                                          ๘.๒  ตายหรือลาออก 
                                          ๘.๓  ขาดคุณสมบติัตามตราสาร ขอ้ ๗ 
                                          ๘.๔  เป็นผูมี้ความประพฤติและปฏิบติัตนเป็นท่ีเส่ือมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมี
มติใหอ้อกโดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 

หมวดที ่๕ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ 

 
      ขอ้ ๙   มูลนิธิด าเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ  มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ ๔ คน แต่ไม่เกิน ๒๔ 
คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ  รองประธาน  กรรมการมูลนิธิ  เลขานุการมูลนิธิ  เหรัญญิก  และ
ต าแหน่งอ่ืนๆ ตามแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร 
                                 ข้อ ๑๐  ในวาระเร่ิมแรกให้คณะกรรมการผูเ้ร่ิมจัดตั้ งมูลนิธิเป็นผูเ้ลือกตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานของมูลนิธิข้ึนคณะหน่ึงประกอบด้วย  ประธานกรรมการมูลนิธิและกรรมการอ่ืนๆ ตามจ านวนท่ี
เห็นสมควรตามขอ้บงัคบั  
                                 ขอ้ ๑๑ วธีิเลือกตั้งมูลนิธิใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
                                             ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดท่ีด ารงต าแหน่งอยู่เลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิและ
กรรมการอ่ืนๆ ตามจ านวนท่ีเห็นสมควรตามขอ้บงัคบั 
                                ขอ้ ๑๒  กรรมการด าเนินงานมูลนิธิอยูใ่นต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
                                  ข้อ ๑๓  กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของมูลนิธิต่อไปจนกว่านาย
ทะเบียนจะไดแ้จง้การรับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิท่ีตั้งใหม่ 



 ๔ 

       ขอ้ ๑๔   การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิให้ถือเสียงขา้งมากของท่ีประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิเป็นมติของท่ีประชุม 
                                  ขอ้ ๑๕   กรรมการมูลนิธิท่ีพน้จากต าแหน่งสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระใหม่ไดถ้า้
ไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาใหม ่
                                  ขอ้ ๑๖  ถา้ต าแหน่งกรรมการมูลนิธิวา่งลง ให้คณะกรรมการมูลนิธิท่ีเหลืออยูต่ ั้งบุคคลอ่ืน เป็น
กรรมการมูลนิธิแทนต าแหน่งท่ีวา่ง และมีวาระเท่าผูท่ี้ตนแทน 
 

 

หมวดที ่๖ 
อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการมูลนิธิ 

 
                                 ข้อ ๑๗ คณะกรรมการมูลนิธิมีอ านาจหน้า ท่ีในการด า เนินกิจการของมูลนิธิตาม
วตัถุประสงคข์องมูลนิธิ และภายใตข้อ้บงัคบัน้ีใหมี้อ านาจหนา้ท่ีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
                                             ๑๗.๑  ก าหนดนโยบายของมูลนิธิ และด าเนินงานตามนโยบายนั้น 
                                             ๑๗.๒  ควบคุมการเงินและทรัพยสิ์นต่างๆ ของมูลนิธิ 
                                             ๑๗.๓  เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบญัชีงบดุล รายได ้รายจ่ายต่อ
กระทรวงมหาดไทย 
                                             ๑๗.๔  ด าเนินการให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และ
วตัถุประสงคข์องตราสารน้ี 
       ๑๗.๕  ตราระเบียบเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของมูลนิธิ 
       ๑๗.๖  แต่งตั้ งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการข้ึนคณะหน่ึง หรือหลายคณะเพื่อ
ด าเนินการเฉพาะอยา่งของมูลนิธิ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ 
       ๑๗.๗  เชิญผูท้รงคุณวฒิุ หรือบุคคลท่ีท าประโยชน์ใหมู้ลนิธิเป็นพิเศษเป็นกรรมการ
กิตติมศกัด์ิ 
      ๑๗.๘  เชิญผูท้รงเกียรติเป็นผูอุ้ปถมัภม์ูลนิธิ 
                                            ๑๗.๙   เชิญผูท้รงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ 
                                            ๑๗.๑๐  แต่งตั้งหรือถอดถอนเจา้หนา้ท่ีประจ าของมูลนิธิ  มติให้ด าเนินการตามขอ้ 
๑๗.๗,๑๗.๘ และ ๑๗.๙  ตอ้งเป็นมติเสียงขา้งมากของท่ีประชุม และท่ีปรึกษาตามขอ้ ๑๗.๙ ยอ่มเป็นท่ีปรึกษา
ของคณะกรรมการมูลนิธิท่ีเชิญเท่านั้น  
                   ขอ้ ๑๘   ประธานกรรมการมูลนิธิมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
                                              ๑๘.๑  เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
                                              ๑๘.๒  สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 



 ๕ 

                                                ๑๘.๓  เป็นผูแ้ทนของมูลนิธิในการติดต่อกบับุคคลภายนอกและในการท านิติ
กรรมใดๆ ของมูลนิธิ หรือการลงลายช่ือในเอกสาร ตราสาร และสรรพหนงัสืออนัเป็นหลกัฐานของมูลนิธิ และ
ในการอรรถคดีนั้น เม่ือประธานกรรมการมูลนิธิ หรือ ผูท้  าการแทน หรือกรรมการมูลนิธิ ๒ คน ให้ลงลายมือช่ือ
แลว้ จึงเป็นอนัใชไ้ด ้ 
                                                 ๑๘.๔  ปฏิบติัการอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ 
                                ข้อ ๑๙   ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิท าหน้าท่ีแทนประธานกรรมการมูลนิธิ เม่ือ
ประธานไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือในกรณีท่ีประธานมอบหมายใหท้ าการแทน 
                                

                  ขอ้ ๒๐   ถา้ประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีในการประชุมคราวหน่ึงคราวใดได้ ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน
ส าหรับการประชุมคราวนั้น 
                   ขอ้ ๒๑   เลขานุการมูลนิธิมีหน้าท่ีควบคุมกิจการ และด าเนินการประจ าของมูลนิธิ ติดต่อ
ประสานงานทัว่ไป  รักษาระเบียบขอ้บงัคบัของมูลนิธิ  นดัประชุมกรรมการตามค าสั่งของประธานกรรมการ
มูลนิธิ และท ารายงานการประชุมตลอดจนรายงานกิจการมูลนิธิ  
                                ขอ้ ๒๒   เหรัญญิกมีหนา้ท่ีควบคุมการเงิน ทรัพยสิ์นของมูลนิธิ ตลอดจน บญัชี และเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งใหถู้กตอ้ง และเป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการมูลนิธิก าหนด  
                                 ขอ้ ๒๓   ส าหรับกรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ ให้มีหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิก าหนด 
โดยท าเป็นค าสั่งระบุอ านาจหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 
                                ขอ้ ๒๔   คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการอ่ืนๆ ของ
มูลนิธิได ้ 

 

หมวดที ่๗ 
อนุกรรมการ 

 

                                  ขอ้ ๒๕  คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการไดต้ามความเหมาะสม 
โดยจะแต่งตั้ งให้เป็นอนุกรรมการประจ า หรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้และในกรณีท่ี
คณะกรรมการมูลนิธิไม่ไดแ้ต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการ หรืออนุกรรมการในต าแหน่งอ่ืนไว ้ก็ให้
อนุกรรมการแต่งตั้งกนัเองด ารงต าแหน่งดงักล่าวได ้ 
                                  ขอ้ ๒๖   อนุกรรมการอยูใ่นต าแหน่งจนกวา่จะเสร็จงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้กระท าส่วน
คณะอนุกรรมการประจ าอยูใ่นต าแหน่งตามเวลาท่ีคณะกรรมการมูลนิธิซ่ึงเป็นผูแ้ต่งตั้ง และอนุกรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่ง อาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกได ้
                                               ๒๖.๑  อนุกรรมการมีหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย 



 ๖ 

                                               ๒๖.๒  อนุกรรมการมีหนา้ท่ีเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ มูลนิธิเก่ียวกบั
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
       

          หมวดที ่๘ 
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 

 

                                   ขอ้ ๒๗   คณะกรรมการมูลนิธิจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมสามญัประจ าปี ทุกๆ ปี ปีละ ๒ 
คร้ัง   ภายหลงัการปิดบญัชีประจ าปี (ภายในเดือน) และตอ้งมีกรรมการมูลนิธิเขา้ประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  
                                    

                    ข้อ ๒๘   การประชุมวิสามัญอาจมิได้   ในเม่ือประธานกรรมการมูลนิธิ  หรือเม่ือ
คณะกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป แสดงความประสงค์ไปยงัประธานกรรมการมูลนิธิหรือผูท้  าการแทน
ขอใหมี้การประชุมก็ใหเ้รียกประชุมวสิามญัได ้
                                   ข้อ ๒๙  ก าหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการมูลนิธิจะก าหนด ซ่ึงถ้ามิได้ก าหนดไว้ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง กับก าหนดการประชุม ให้
คณะกรรมการตกลงกนัเอง และในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระชุมใหใ้ช ้ขอ้ ๒๗ บงัคบัโดยอนุโลม 
                      ขอ้ ๓๐   ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หากมิไดมี้ขอ้บงัคบั
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน มติของท่ีประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงขา้งมาก ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด กิจการใดท่ีเป็นงานประจ าหรือเป็นกิจการเล็กนอ้ย ประธานกรรมการมูลนิธิมี
อ านาจสั่งให้ใช้วิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธานกรรมการ
มูลนิธิตอ้งรายงานต่อท่ีประชุม คณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการท่ีไดด้ าเนินการไปตามมติ
นั้น กิจการใดเป็นงานประจ าหรือเป็นกิจการเล็กนอ้ยหรือไม่ยอ่มอยูใ่นดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ 
                                  ขอ้ ๓๑   ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการ
มูลนิธิ หรือประธานท่ีประชุมมีอ านาจเชิญ หรืออนุญาตให้บุคคลท่ีเห็นสมควรเขา้ร่วมประชุมในฐานะแขกผูมี้
เกียรติ หรือผูส้ังเกตการณ์หรือเพื่อช้ีแจง หรือเพื่อใหค้  าปรึกษาแก่ท่ีประชุมได ้ 

 

 หมวดที ่๙ 
                                                                                   การเงิน 
                                  

                     ขอ้ ๓๒   ประธานกรรมการมูลนิธิ   หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิท่ีไดรั้บมอบหมาย
ให้ท าการแทน   มีอ านาจสั่งจ่ายเงินไดค้ร้ังละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถา้เกินจากท่ีก าหนด ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการมูลนิธิ เวน้แต่กรณีจ าเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิหรือรอง
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ประธานกรรมการมูลนิธิท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการแทนอนุมติัให้จ่ายได ้แต่ตอ้งรายงานให้คณะกรรมการ
มูลนิธิทราบในการประชุมคร้ังต่อไป   
                                  ขอ้ ๓๓   เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดไดค้ร้ังละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๓ 

                                  ข้อ ๓๔  เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ ต้องน าฝากไวก้ับธนาคาร หรือ สถาบัน
การเงินอ่ืนใดท่ีรัฐบาลใหก้ารค ้าประกนั แลว้แต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร  
                                  ข้อ ๓๕  การสั่งจ่ายเงินโดยเช็คหรือตั๋วสั่งจ่ายเงิน จะต้องมีลายมือช่ือของประธาน
กรรมการมูลนิธิ หรือผูท้  าการแทน กบัเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามทุกคร้ังจึงจะเบิกจ่ายได ้ 
                               ขอ้ ๓๖   การจ่ายเงินของมูลนิธิใหจ่้ายไดต้ามกรณีดงัน้ี  ๓ 

                                                   ๓๖.๑     เงินท่ีมีผูบ้ริจาคให้กบัมูลนิธิและไดแ้สดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุน
มูลนิธิโดยเฉพาะ  ใหจ่้ายจากดอกผลอนัเกิดจากทรัพยสิ์นท่ีเป็นทุนของมูลนิธิ   

                                    ๓๖.๒    เงินท่ีมีผูบ้ริจาคให้กบัมูลนิธิโดยมิไดแ้สดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุน
โดยเฉพาะ  ให้จ่ายไดท้ั้งเงินตน้และดอกผล และการจ่ายเงินให้จ่ายตามภารกิจท่ีมูลนิธิเห็นวา่จ าเป็น และไม่ขดั
ต่อวตัถุประสงคข์องมูลนิธิ   
                                  ขอ้ ๓๗  ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี และทรัพยสิ์นของ
มูลนิธิตลอดจนก าหนดอ านาจหนา้ท่ีต่างๆ เก่ียวกบัการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
                                  ขอ้ ๓๘  ใหมี้ผูส้อบบญัชีของมูลนิธิซ่ึงคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบและแต่งตั้งจากบุคคล
ท่ีมิใช่กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของมูลนิธิ โดยจะให้ด ารงต าแหน่งกิตติมศกัด์ิหรือไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งไร 
สุดแต่ท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจะก าหนด  
       ข้อ ๓๙  ผูส้อบบัญชีมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิและรับรองบัญชีงบดุล
ประจ าปีท่ีคณะกรรมการมูลนิธิจะตอ้งรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ผูส้อบบญัชีมีสิทธ์ิตรวจสอบบญัชี และ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสอบถามกรรมการมูลนิธิและเจา้หน้าท่ีของมูลนิธิในเร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการเงิน 
การบญัชี และเอกสารดงักล่าวได ้ 

 
หมวดที ่๑๐ 

การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 
                                       
                                ขอ้ ๔๐  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัจะกระท าไดโ้ดยเฉพาะท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิซ่ึง
ตอ้งมีกรรมการมูลนิธิเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมดและมติใหแ้กไ้ขหรือเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบั  ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ประชุม 
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            หมวดที ่๑๑ 
 การเลกิมูลนิธิ 

                              
                                  ขอ้ ๔๑   ถา้มูลนิธิตอ้งเลิกลม้ไปโดยมติของคณะกรรมการ  หรือโดยเหตุใดก็ตามทรัพยสิ์น
ทั้งหมดของมูลนิธิท่ีเหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยจดัสรรผลประโยชน์แก่คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน  
                             ขอ้ ๔๒  การส้ินสุดของมูลนิธินั้น นอกจากท่ีกฎหมายบญัญติัไวแ้ลว้ใหมู้ลนิธิเป็นอนัส้ินสุด
ลงโดยมิตอ้งใหศ้าลสั่งเลิก  ดว้ยเหตุต่อไปน้ี  
                                               ๔๒.๑  เม่ือมูลนิธิไดรั้บอนุญาตให้จดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคล แล้วไม่ไดรั้บ
ทรัพยสิ์นตามค ามัน่เตม็จ านวน 
         ๔๒.๒  เม่ือกรรมการมูลนิธิจ านวนสองในสามมีมติใหย้กเลิก 
                                               ๔๒.๓  เม่ือมูลนิธิไม่อาจหากรรมการไดค้รบตามจ านวนกรรมการ ท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบั 
         ๔๒.๔  เม่ือมูลนิธิไม่สามารถด าเนินการต่อไปไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ  

 
หมวดที ่๑๒ 
บทเบ็ดเตลด็ 

 
                                ขอ้ ๔๓   การตีความในขอ้บงัคบัของมูลนิธิ  หากเป็นท่ีสงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิโดย
เสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูเ่ป็นผูช้ี้ขาด 
                                ขอ้ ๔๔  ใหน้ าบทบญัญติัแห่งประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยมูลนิธิมาใชบ้งัคบัใน
เม่ือขอ้บงัคบัของมูลนิธิมิไดก้ าหนดไว ้
                                ขอ้ ๔๕  มูลนิธิตอ้งมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อด าเนินการตาม
วตัถุประสงคข์องมูลนิธินั้นเอง 
 
 
                                                         (ลายมือช่ือ) .......ชยัสิน วรีวรรณ........ผูจ้ดัท าขอ้บงัคบั 
                                                                               (นายชยัสิน  วรีวรรณ) 
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    ข้อบงัคบัมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ 
สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 

ฉบบัแก้ไขปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 


