
ขอ้บงัคบั 
มูลนิธิอนุเคราะหค์นหูหนวก ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

 
 

หมวดที ่ 1 

ชื่อเครือ่งหมายและส านกังานทีต่ั้ง 
 

ข้อ  1   มูลนิธิน้ีช่ือว่า  มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก  ในพระบรมราชินูปถัมภ์   ย่อว่า  อ.ห.น.      
เรียก เป็ นภ าษ าอั งกฤษ ว่ า    THE FOUNDATION FOR THE DEAF IN THAILAND  UNDER THE 
ROYAL PATRONAGE OF HER MAJESTY THE QUEEN  ย่อว่า  F.D.T 

 
ข้อ  2  เคร่ืองหมายมูลนิธิเป็นรูปโล่  มีพระนามาภิไธย  ย่อ ส.ก.  ภายในพระมหามกุฏกษัตริย์  

เหนือโล่  กลางโล่เป็นรูปมือ  และมีรูปหูกบัปากกลางฝ่ามือ  ใต้ข้อมือเป็นช่ือมูลนิธฯิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ  3    ส านักงานของมูลนิธิต้ังอยู่เลขที่  137    ถนนพระราม 5  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร    10300 
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หมวดที ่ 2 

วตัถุประสงค ์
 

ข้อ  4   วัตถุประสงค์ของมูลนิธน้ีิ  คือ 
         4.1  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของคนหูหนวก  โดยไม่จ ากดัเพศ  อายุ   สญัชาติ  และศาสนา 
         4.2  ร่วมมือกบัสถาบันฝึกอบรมครูสอนคนหูหนวก 
         4.3  ส่งเสริมการศึกษา วิจัยโรคเกี่ยวกบัหู  และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนหูหนวก 
         4.4  พิทกัษ์สทิธ ิและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัคนหูหนวก 

         4.5  ส่งเสริมคนหูหนวกให้มีอาชีพตามศักยภาพ          
         4.6  ร่วมมือกบัองค์กรการกุศลเพ่ือการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
         4.7  ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกบัการเมือง 
 

หมวดที ่ 3 

ทุนทรพัย ์ทรพัยส์ิน  และการไดม้าซ่ึงทรพัยส์ิน 
 

ข้อ   5   ทรัพย์สินของมูลนิธิ   มีทุนเร่ิมแรก   คือ   ขณะที่จดทะเบียนมีเงินสดจ านวน   50,000  บาท            
(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
ข้อ  6  มูลนิธอิาจได้มาซ่ึงทรัพย์สนิโดยวิธต่ีอไปนี้  
        6.1 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่นๆ  โดยมิได้มีเง่ือนไขผูกพันให้
มูลนิธต้ิองรับผิดชอบในหน้ีสนิหรือภาระติดพันอื่นใด 
        6.2 เงินหรือทรัพย์สนิที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ 
        6.3  ดอกผลซ่ึงเกดิจากทรัพย์สนิของมูลนิธิ 
        6.4  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลขององค์กรอื่นๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
        6.5  การจัดหาทุนโดยวิธต่ีางๆโดยชอบ 
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หมวดที ่ 4 

คุณสมบติัและการพน้จากต าแหน่งของกรรมการ 
 

ข้อ  7  กรรมการของมูลนิธต้ิองมีคุณสมบัติดังน้ี 
        7.1  มีอายุไม่ต ่ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
        7.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถไม่เป็นผู้ต้องค า
พิพากษาให้จ าคุก  เว้นแต่จะได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
 
ข้อ  8  กรรมการของมูลนิธพ้ินต าแหน่ง  เมื่อ 
        8.1  ถึงคราวออกตามวาระ 

        8.2  ตาย  หรือลาออก 
        8.3  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ  ข้อ  7 

        8.4 เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย  และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออก  
โดยมีคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธ ิ
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หมวดที ่ 5 

การด าเนนิงานของคณะกรรมการมูลนธิิ 
 

ข้อ  9  มูลนิธิด าเนินการโดยคณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกว่า  9  คน  แต่ไม่เกิน  21  คน  ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการมูลนิธิ  รองประธานกรรมการมูลนิธิ  เลขาธิการมูลนิธิ  เหรัญญิก  และต าแหน่งอื่นๆ
ตามแต่คณะกรรมการจะเหน็สมควร 
 
ข้อ 10  กรรมการในข้อ   9  ให้ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยราชการ   หรือองค์กรที่คณะกรรมการ

เหน็สมควรไม่เกนิ  4 คน 
 
ข้อ 11  วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิให้ปฏิบัติดังน้ี  ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ด ารงต าแหน่งอยู่เลือกต้ัง
ประธานกรรมการมูลนิธแิละกรรมการอื่นๆ  ตามจ านวนที่ก าหนดตามในข้อบังคับ 
 
ข้อ 12  กรรมการด าเนินงานมูลนิธอิยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี 
 
ข้อ 13   เพ่ือให้การด าเนินงานของมูลนิธิได้เป็นไปโดยติดต่อกันในเดือนธันวาคมของปีที่ประกาศใช้
ข้อบังคับน้ีให้กรรมการจับสลากออกไปกึ่งหน่ึง 
 
ข้อ  14  การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ  ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  เป็นมติ
ของที่ประชุม 
 
ข้อ  15  กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระหรือโดยการจับสลากออกในวาระแรก  อาจได้รับเลือกเข้าเป็น
กรรมการได้อกี 
 
ข้อ 16  ถ้าต าแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลง  ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่  ตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการมูลนิธิ
แทนต าแหน่งที่ว่าง  กรรมการมูลนิธผู้ิได้รับการต้ังซ่อมอยู่ในต าแหน่งเทา่วาระของผู้ที่ตนแทน 
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หมวดที ่ 6 

อ านาจหนา้ทีค่ณะกรรมการมูลนธิิ 
 

ข้อ  17  คณะกรรมการมูลนิธิมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการของมูลนิธิ  ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
และภายใต้ข้อบังคับน้ี  ให้มีอ านาจหน้าที่ต่างๆดังต่อไปน้ี 
         17.1  ก าหนดนโยบายของมูลนิธ ิ และด าเนินการตามนโยบายน้ัน 
         17.2  ควบคุมการเงินและทรัพย์สนิต่างๆ  ของมูลนิธิ 
         17.3  เสนอรายงานกิจการ  รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล  รายได้-รายจ่าย  ต่อนายทะเบียน
ส านักงานเขต 

         17.4  ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธ ิ และวัตถุประสงค์ของข้อบังคับน้ี 
         17.5  ตราระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกบัการด าเนินกจิการของมูลนิธ ิ
         17.6  แต่งตั้งหรือถอดถอน  คณะอนุกรรมการขึ้นคณะหน่ึงหรือหลายคณะ เพ่ือด าเนินการเฉพาะ
อย่างของมูลนิธ ิภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ 
         17.7  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือบุคคลที่ท  าประโยชน์ให้มูลนิธเิป็นพิเศษ  เป็นกรรมการกติติมศักด์ิ 
         17.8  เชิญผู้ทรงเกยีรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธ ิ
         17.9  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธ ิ
         17.10 แต่งตั้งหรือถอดถอน  เจ้าหน้าที่ประจ าของมูลนิธ ิ
         มติให้ด าเนินการตามข้อ  17.7  , 17.8  และ 17.9  ต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุมและที่
ปรึกษาตามข้อ  17.9  ย่อมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธ ิ ที่เชิญเทา่น้ัน 
 
ข้อ  18  ประธานกรรมการมูลนิธ ิ มีอ านาจหน้าที่ดังน้ี 
         18.1 เป็นประธานของการประชุม  คณะกรรมการมูลนิธิ 
         18.2 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
         18.3 เป็นผู้แทนของมูลนิธิ  ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก  และมีอ านาจในการท านิติกรรมใดๆ 
ของมูลนิธ ิ การลงลายมือช่ือในเอกสาร  ข้อบังคับ  และสรรพหนังสอือันเป็นหลักฐานของมูลนิธิและในการ
อรรถคดีน้ัน  เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ท าการแทน  หรือกรรมการมูลนิธิ  2 คน  ได้ลงลายมือช่ือ
แล้วย่อมมีผลใช้บังคับได้ 
         18.4 ปฏบัิติการอื่นๆ ข้อบังคับ  และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 

ข้อ  19  ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิ  ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ  เมื่อประธานไม่สามารถ
ปฏบัิติหน้าที่ได้  หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ท าการแทน 
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ข้อ  20 ถ้าประธานกรรมการมูลนิธแิละรองประธานกรรมการมูลนิธไิม่สามารถปฏบัิติหน้าที่  ในการประชุม
คราวหน่ึงคราวใดได้  ให้ที่ประชุมเลือกต้ังกรรมการมูลนิธิคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน  ส าหรับการประชุม
คราวน้ัน 
 
ข้อ  21  เลขาธกิารมูลนิธมีิหน้าที่ควบคุมกจิการ  และด าเนินงานประจ าของมูลนิธิ  ติดต่อประสานงานทั่วไป  
รักษาระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามค าสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ   และท า
รายงานการประชุม  ตลอดจนรายงานกจิการของมูลนิธิ 
 
ข้อ  22  เหรัญญิก  มีหน้าที่ควบคุมการเงิน  ทรัพย์สนิของมูลนิธ ิ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้อง  และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธกิ าหนด 
 
ข้อ  23  ส าหรับกรรมการต าแหน่งอื่นๆ  ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิก าหนด  โดยท าเป็นค าสั่ง
ระบุอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน 
 
ข้อ  24  กรรมการมูลนิธ ิมีสทิธเิข้าร่วมประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการอื่นๆ ของมูลนิธไิด้ 
 
 

หมวดที ่ 7 

อนุกรรมการ 
 

ข้อ  25  คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้ง  หรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม  โดยจะ
แต่งต้ังให้เป็นอนุกรรมการประจ า  หรือเพ่ือการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้  และในกรณีที่

คณะกรรมการมูลนิธิ  ไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการเลขาธิการ  หรืออนุกรรมการในต าแหน่งอื่นไว้ก็

ให้อนุกรรมการ  แต่ละคณะแต่งตั้งกนัเองด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 
 
ข้อ 26  อนุกรรมการอยู่ในต าแหน่ง  จนกว่าจะเสรจ็งานที่ได้รับมอบหมายให้กระท า  ส่วนคณะอนุกรรมการ
ประจ าอยู่ในต าแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิก าหนด  ซ่ึงถ้ามิได้ก าหนดไว้กใ็ห้อยู่ในต าแหน่งได้
เพียงวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซ่ึงเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการ
แต่งตั้งอกีได้ 
          26.1 อนุกรรมการมีหน้าที่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธมิอบหมาย 
        26.2 อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเหน็ต่อคณะกรรมการมูลนิธเิกี่ยวกบังานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



7 

 

หมวดที ่ 8 

การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิ 
 

ข้อ  27  คณะกรรมการมูลนิธิ  จะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจ าปี ทุกๆปี  ภายในเดือนกุมภาพันธ์
และต้องมีกรรมการมูลนิธเิข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 
ข้อ  28  การประชุมวิสามัญ  อาจมีได้ในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ  หรือเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิตั้งแต่  
2  คนขึ้นไป  แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ท าการแทน   ขอให้มีการประชุม กใ็ห้
เรียกประชุมวิสามัญได้ 
 
ข้อ  29  ก าหนดการประชุม  และองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิจะ
ก าหนด  ซ่ึงถ้ามิได้ก าหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก าหนดการประชุม  ให้คณะอนุกรรมการตกลงกันเอง  
และในส่วนที่เกี่ยวกบัองค์ประชุมให้ใช้ข้อ  27 บังคับโดยอนุโลม 
 
ข้อ  30  ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  หรือคณะอนุกรรมการ หากมิได้มีข้อบังคับก าหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น  มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก  ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
เป็นผู้ช้ีขาด  กิจการใดที่เป็นงานประจ าหรือเป็นกิจการเลก็น้อย  ประธานกรรมการมูลนิธิมีอ านาจสั่งให้ใช้
วิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแต่ประธานกรรมการมูลนิธิต้อง

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไปถึงมติและกิจการที่ได้ด าเนินการไปตามมติน้ัน  
กจิการใดเป็นงานประจ า  หรือเป็นกจิการเลก็น้อยหรือไม่ย่อมอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ 
 
ข้อ  31  ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธหิรือคณะอนุกรรมการประธานกรรมการมูลนิธ ิ หรือประธานที่
ประชุมมีอ านาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติหรือผู้

สงัเกตการณ์หรือเพ่ือช้ีแจง  หรือเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ที่ประชุมได้ 
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หมวดที ่ 9 

การเงิน 
 

ข้อ  32  ประธานกรรมการมูลนิธิ  หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีท าหน้าที่แทน  มีอ านาจสั่งจ่าย
ได้คร้ังละไม่เกิน 20,000  บาท  ถ้าเกินกว่าจ านวนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดย
เสียงข้างมาก  เว้นแต่กรณีจ าเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติให้
จ่ายได้  แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธทิราบ  ในการประชุมคราวต่อไป 
 
ข้อ  33  เหรัญญิกมีอ านาจเกบ็รักษาเงินสดได้ไม่เกนิ  10,000  บาท   
 
ข้อ  34  เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิต้องน าฝากไว้กับธนาคาร   หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาล
หรือธนาคารให้การค า้ประกนัตามที่คณะกรรมการมูลนิธเิหน็สมควร 
 
ข้อ  35  การสั่งจ่ายโดยเช็คหรือตั๋วสั่งจ่ายเงินเกินสองหมื่นบาทให้ประธานกรรมการมูลนิธิฯ หรือรอง
ประธานลงลายมือช่ือ ร่วมกบัเหรัญญิกหรือเลขาธกิาร จึงจะเบิกจ่ายได้ 
 
ข้อ  36  ในการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ  ให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกดิจากทรัพย์สนิที่เป็นทุนของมูลนิธ ิ และเงิน
ที่ผู้บริจาคมิได้แสดงเจตนา  ให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ 
 
ข้อ  37  ให้คณะกรรมการมูลนิธิ  วางระเบียบเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชี และทรัพย์สนิของมูลนิธิ  ตลอดจน
ก าหนดอ านาจหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกบัการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากที่ก  าหนดไว้ในข้อบังคับ 
 
ข้อ  38  ให้มีผู้สอบบัญชีของมูลนิธิ  ซ่ึงคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบ   และแต่งต้ังจากบุคคลที่ มิใช่
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ  โดยจะให้ด ารงต าแหน่งกิตติมศักด์ิ  หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างไร
สดุแต่ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธจิะก าหนด 
 
ข้อ  39  ผู้สอบบัญชีมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ รับรองบัญชีรายรับรายจ่าย และงบดุล

ประจ าปีที่คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องรายงานต่อนายทะเบียนส านักงานเขต ผู้สอบบัญชีมีสิทธิตรวจสอบ
บัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนสอบถามกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิในเร่ืองใดๆที่

เกี่ยวกบัการเงิน  การบัญชี  และเอกสารดังกล่าวได้ 
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หมวดที ่ 10 

การแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบั 
 

ข้อ  40  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับจะกระท าได้   โดยที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  ซ่ึงต้องมีกรรมการ
มูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  และมติให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่เข้าประชุม 
 
 
 

หมวดที ่ 11 

การเลิกมูลนธิิ 
 

ข้อ  41  หากมูลนิธิน้ีต้องล้มเลิกไปด้วยเหตุใดๆกดี็ให้ทรัพย์สินของมูลนิธิน้ีตกเป็นขององค์กรนิติบุคคลที่
มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันที่สุด  หากไม่มีองค์กรเช่นว่าน้ัน  กใ็ห้ทรัพย์สินเหล่าน้ันตกเป็นกรรมสิทธิของ
กระทรวงศึกษาธกิาร  เพ่ือใช้จัดการศึกษาส าหรับคนพิการประเภทหูหนวก หูตึงสบืไป 
 
ข้อ  42  การสิ้นสุดของมูลนิธิน้ันนอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว  ให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดโดยมิต้องให้
ศาลสั่งเลิก  ด้วยเหตุต่อไปนี้  
         42.1 เมื่อกรรมการมูลนิธิ  จ านวนสองในสามมีมติให้เลิก 
         42.2  เม่ือมูลนิธไิม่อาจหากรรมการได้ครบตามจ านวนกรรมการที่ก  าหนดไว้ในข้อบังคับ 
         42.3  เมื่อมูลนิธไิม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
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หมวดที ่ 12 

บทเบด็เตล็ด 
 

ข้อ  43  การตีความในข้อบังคับของมูลนิธิ  หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิ  โดยเสียงข้างมากของ
จ านวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ช้ีขาด 
 
ข้อ  44  ให้น าบทบัญญัติ  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับ   ในเมื่อ
ข้อบังคับของมูลนิธมิิได้ก าหนดไว้ 
 
ข้อ 45  มูลนิธิจะต้องไม่ต้องกระท าการค้าก าไร  และจะต้องไม่ด าเนินการนอกเหนือไปจากข้อบังคับที่
ก  าหนดไว้ 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................ 
                          (นายศุขสน่ัน   โชติกเสถียร) 

               ประธานกรรมการ 

มูลนิธอินุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 


