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ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ
จังหวัดนครนายก
เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิสยามรมเย็น”
ดวย พระครูศีลนันทโสภณ (อานันท เหลาคันธาร) ไดยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิสยามรมเย็น
ตอนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครนายก มีใจความสําคัญตามขอบังคับของมูลนิธิ ดังนี้
๑. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิสยามรมเย็น”
๒. วัตถุประสงคของมูลนิธิ คือ
๒.๑ สง เสริม และสนั บ สนุน การศึกษา อบรม และมอบทุน การศึกษาให แ กพระภิก ษุ
สามเณร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
๒.๒ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมของวั ด และคณะสงฆ โรงเรี ย น
โรงพยาบาล ทหาร ตํารวจ หนวยงานตาง ๆ ของรัฐ
๒.๓ ดํ า เนิ น การเพื่ อ สาธารณประโยชน ห รื อ ร ว มมื อ กั บ องค ก รการกุ ศ ลต า ง ๆ
เพื่อสงเคราะหประชาชน และรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
๒.๔ ใหการสงเคราะห ชวยเหลือ ผูปวยโรครายแรง คนพิการ คนชราอนาถา รวมทั้ง
พระภิกษุสงฆ สามเณรที่อาพาธและผูประสบภัยตาง ๆ รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๒.๕ ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
๓. สํา นั ก งานใหญ ข องมู ล นิ ธิ ตั้ ง อยู ที่ วั ด นางรอง เลขที่ ๘๔ หมู ที่ ๓ ตํ า บลหิ น ตั้ ง
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
๔. ทรัพยสินของมูลนิธิ คือ
เงินสด จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)
๕. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดําเนินงานดังรายนามตอไปนี้
๕.๑ พระครูศีลนันทโสภณ (อานันท เหลาคันธาร) ประธานกรรมการ
๕.๒ นายปุณณัฐฑี พงศสินมหัต
รองประธานกรรมการ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕.๓ นางสาวญณัฐสุมา พงศสินมหัต
กรรมการและเหรัญญิก
๕.๔ นางสาวณัฐรัตน ฉัตรนอย
กรรมการและผูชวยเหรัญญิก
๕.๕ นายวีระยุทธ เจริญบุญ
กรรมการและเลขานุการ
นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครนายก มีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตัง้ มูลนิธริ ายนีแ้ ลว เลขทะเบียน
ลําดับที่ นย ๐๒/๒๕๖๔ ตั้งแตวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แหง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อํานาจ แยมศิริ
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครนายก
นายทะเบียนมูลนิธิจงั หวัดนครนายก

ขอบังคับ
มูลนิธิสยามรมเย็น
หมวดที่ 1
ชื่อเครื่องหมายและสํานักงานที่ตั้ง
ขอ 1 มูลนิธินี้ชื่อวา สยามรมเย็น
ยอวา ส.ร.ย.
เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Siam Rom Yen
ขอ 2 เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ ตราธรรมจักร หมายถึง วงลอพระพุทธศาสนา ทําใหสยามรมเย็น
ดังรูปที่ปรากฏดานลางนี้

ขอ 3 สํานักงานใหญของมูลนิธิ ตั้งอยูที่ วัดนางรอง เลขที่ 84 ม.3 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค
ขอ 4 วัตถุประสงคของมูลนิธินี้ คือ
4.1 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษา อบรม และมอบทุ น การศึ ก ษาให แ ก พ ระภิ ก ษุ สามเณร
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
4.2 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมของวัด และคณะสงฆ โรงเรียน โรงพยาบาล ทหาร
ตํารวจ หนวยงานตางๆของรัฐ
4.3 ดํ า เนิ น การเพื่ อสาธารณะประโยชน ห รื อร ว มมือกั บ องค กรการกุศ ลต างๆ เพื่ อสงเคราะห
ประชาชนและรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
4.4 ใหการสงเคราะห ชวยเหลือ ผูปวยโรครายแรง คนพิการ คนชราอนาถา รวมทั้งพระภิกษุสงฆ
สามเณรที่อาพาธและผูประสบภัยตางๆ รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4.5 ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
หมวดที่ 3
ทุนทรัพย ทรัพยสิน และการไดมาซึ่งทรัพยสิน
ขอ 5 ทุนทรัพยของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ
5.1 เงินสด จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
5.2 ที่ดิน (ถามี) โฉนดเลขที่ รวมเปนราคาทรัพยสินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
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ขอ 6 มูลนิธิอาจไดมาซึ่งทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี้
6.1 เงินหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหโดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมิไดมีเงื่อนไขผูกพันใหมูลนิธิ
ตองรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
6.2 เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมีจิตศรัทธาบริจาคให
6.3 ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิ
6.4 รายไดอันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ
6.5 รายไดอื่นจากการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ
หมวดที่ 4
คุณสมบัติและการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ขอ 7 กรรมการของมูลนิธิตองมีคุณสมบัติดังนี้
7.1 มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
7.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
7.3 ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก เวนแตกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ขอ 8 กรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนง เมื่อ
8.1 ถึงคราวออกตามวาระ
8.2 ตาย หรือ ลาออก
8.3 ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับ ขอ 7
8.4 เปนผูมีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติใหออก โดย
มีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการมูลนิธิ
หมวดที่ 5
การดําเนินงานของคณะกรรมการของมูลนิธิ
ขอ 9 มูลนิธินี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน
ขอ 10 คณะกรรมการมู ล นิ ธิ ตามข อ 9 ประกอบดว ยตําแหนง ประธานกรรมการมูล นิธิ รองประธาน
กรรมการมูลนิธิ เหรัญญิก เลขานุการมูลนิธิ และกรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามจํานวนที่คณะกรรมการมูลนิธิ
เห็นสมควร
ขอ 11 การแตงตั้งกรรมการมูลนิธิ ตามขอบังคับ ขอ 10 ใหคณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดํารงตําแหนงอยูใน
ปจจุบัน แตงตั้งกรรมการมูลนิธิและกรรมการอื่น ๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามขอบังคับ ขอ 9
ขอ 12 กรรมการดําเนินงานมูลนิธิอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป
ขอ 13 การแตงตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ใหถือเสียงขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเปนมติของ
ที่ประชุม
ขอ 14 กรรมการมูลนิธิที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งเขาเปนกรรมการมูลนิธิไดอีก และใน
กรณีที่กรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนงจากการถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการของมูลนิธิที่พนจาก
ตําแหนงจากการถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการของมูลนิธิตอไปจนกวามูลนิธิจะไดรับแจงการ
จดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหมจากนายทะเบียน
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ขอ 15 ถาตําแหนงกรรมการมูลนิธิวางลง ใหคณะกรรมการที่เหลืออยู ตั้งบุคคลอื่นเปนกรรมการมูลนิธิแทน
ตําแหนงที่วาง กรรมการมูลนิธิผูไดรับการแตงตั้งแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียงตามวาระของกรรมการผูที่ตน
แทนเทานั้น
หมวดที่ 6
อํานาจหนาที่คณะกรรมการมูลนิธิ
ขอ 16 คณะกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของมูลนิธิตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ และ
ภายใตขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจหนาที่ตาง ๆ ดังตอไปนี้
16.1 กําหนดนโยบายของมูลนิธิ และดําเนินการตามนโยบายนั้น
16.2 ควบคุมการเงินและทรัพยสินตาง ๆ ของมูลนิธิ
16.3 เสนอรายงานกิจกรรม รายงานการเงิน และบัญชีรายรับ - รายจาย ตอนายทะเบียน
16.4 ดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและวัตถุประสงคของขอบังคับนี้
16.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของมูลนิธิ
16.6 แตงตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ เพื่อดําเนินการเฉพาะ
อยางของมูลนิธิภายใตการควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
16.7 เชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทําประโยชนใหมูลนิธิเปนพิเศษเปนกรรมการกิตติมศักดิ์
16.8 เชิญผูทรงเกียรติเปนผูอุปถัมภมูลนิธิ
16.9 เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
16.10 การแตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่ประจําของมูลนิธิ หรือมติใหดําเนินการตามขอ16.6,
16.7, 16.8 และ 16.9 ตองเปนมติเสียงขางมากของที่ประชุม
ขอ 17 ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
17.1 เปนประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
17.2 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
17.3 เป น ผู แทนของมู ล นิ ธิ ในการติ ดต อกั บ บุ คคลภายนอก หรื อ การลงลายมื อชื่ อในเอกสาร
ขอบังคับและสรรพหนังสือ อันเปนหลักฐานของมูลนิธิ
17.4 ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามขอบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ
ขอ 18 ใหรองประธานกรรมการมูลนิธิทําหนาที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายใหทําการแทน
ขอ 19 ถาประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
คราวหนึ่งคราวใดได ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเปนประธานสําหรับการประชุมคราวนั้น
ขอ 20 เลขานุการมูลนิธิมีหนาที่ควบคุมกิจการ และดําเนินการประชุมของมูลนิธิ ติดตอประสานงานทั่วไป
รักษาระเบียบขอบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคําสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ และทํารายงาน
การประชุม ตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิ
ขอ 21 เหรัญญิกมีหนาที่ควบคุมการเงิน ทรัพยสินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวของให
ถูกตอง และเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด
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ขอ 22 สําหรับกรรมการตําแหนงอื่น ๆ ใหมีหนาที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด โดยทําเปนคําสั่งระบุ
อํานาจหนาที่ใหชัดเจน
ขอ 23 คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิเขารวมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได
หมวดที่ 7
อนุกรรมการ
ขอ 24 คณะกรรมการมูลนิธิอาจแตงตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม โดยจะแตงตั้งให
เปนคณะอนุกรรมการประจํา หรือเพื่อการใดเปนกรณีพิเศษคราวใดก็ได และในกรณีที่คณะกรรมมูลนิธิไมได
แตงตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรืออนุกรรมการในตําแหนงอื่นไว ก็ใหอนุกรรมการและคณะแตงตั้ง
กันเองดํารงตําแหนงดังกลาวก็ได
ขอ 25 อนุกรรมการอยูในตําแหนงจนกวาจะเสร็จภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา สวนคณะอนุกรรมการ
ประจําอยูในตําแหนงตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด ซึ่งถามิไดกําหนดไวใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเปนผูแตงตั้ง และอนุกรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกก็ได
25.1 อนุกรรมการมีหนาที่ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
25.2 อนุ ก รรมการมี ห น า ที่ เ สนอความคิ ด เห็ น ต อ คณะกรรมการมู ล นิ ธิ เ กี่ ย วกั บ งานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
หมวดที่ 8
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
ขอ 26 คณะกรรมการมูลนิธิจะตองจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปทุก ๆ ป ภายในเดือนมีนาคม และตอง
มีกรรมการมูลนิธิเขาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 27 การประชุมวิสามัญอาจมีไดในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อกรรมการมูลนิธิ ตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป แสดงความประสงคไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผูทําการแทน ขอใหมีการประชุมก็ใหเรียกประชุม
วิสามัญได สําหรับองคประชุมใหใชขอ 26 บังคับโดยอนุโลม
ขอ 28 กํ า หนดการประชุ มและองคป ระชุ มของคณะอนุ กรรมการใหเปน ไปตามที่คณะกรรมการมูล นิธิ
กําหนดไว ในส ว นที่ เ กี่ ย วข องกับ การประชุ มให คณะอนุ กรรมการตกลงกัน เอง และในสว นที่เกี่ย วของกับ
องคประชุมใหใชขอ 26 บังคับโดยอนุโลม
ขอ 29 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หากมิไดมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยาง
อื่น มติของที่ประชุมใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมเปน
ผูชี้ ขาด กิ จ การใดที่ เ ป น งานประจํ าหรื อเป น กิจ การเล็กนอย ประธานกรรมการมูล นิธิมีอํานาจสั่งใหใชวิธี
สอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แตประธานกรรมการมูลนิธิตองรายงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวตอไป ถึงมติและกิจการที่ไดดําเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเปนงาน
ประจําหรือเปนกิจการเล็กนอยหรือไม ยอมอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ
ขอ 30 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือประธาน
ในที่ ป ระชุ มมี อํา นาจเชิ ญ หรื ออนุ ญ าตให บุ ค คลที่เ ห็น สมควรเข าร ว มประชุ มในฐานะแขกผูมี เกี ย รติ หรื อ
ผูสังเกตการณ หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อใหคําปรึกษาแกที่ประชุมได
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หมวดที่ 9
การเงิน
ขอ 31 ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีทําหนาที่แทนมีอํานาจสั่งจายเงิน
ไดคราวละไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ถาเกินกวา จํานวนดังกลาว ตองไดรับ อนุมัติจาก
คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก เวนแตกรณีจําเปนและเรงดวนใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการ
มูลนิธิที่จะอนุมัติใหจายได แลวตองรายงานใหคณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวตอไป
ขอ 32 เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไดครั้งละไมเกิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
ขอ 33 เงินสดของมูลนิธิ หรือเอกสารสิทธิ ตองนําไปฝากไวกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาล
ใหการค้ําประกัน หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล แลวแตคณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร
ขอ 34 การสั่งจายเงินของมูลนิธิโดยเช็ค จะตองมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผูทําการแทน
กับเลขานุการหรือเหรัญญิก ลงนามทุกครั้ง จึงจะเบิกจายได
ขอ 35 การใชจายเงินตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ รวมทั้งคาใชจายประจําสํานักงาน ใหจายเพียงดอกผล
อันเกิดจากทรัพยสินที่เปนทุนของมูลนิธิ และเงินที่ผูบริจาคมิไดแสดงเจตนาใหเปนเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ
และรายไดอันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิหรือรายไดอื่นจากการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของ
มูลนิธิ
ขอ 36 ใหคณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และทรัพยสินของมูลนิธิ ตลอดจนกําหนด
อํานาจหนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับการรับและจายเงิน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ขอ 37 ใหคณะกรรมการมู ลนิธิ จัดทํา รายงานสถานะการเงิน ของมูล นิธิในรอบระยะเวลาบัญ ชีที่ผานมา
เสนอตอที่ประชุมในการประชุมสามัญประจําป
หมวดที่ 10
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธิ
ขอ 38 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับจะกระทําได โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งตองมีกรรมการ
มูลนิธิเขาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติใหแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ
ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่เขาประชุม
หมวดที่ 11
การเลิกมูลนิธิ
ขอ 39 ถามูลนิธิตองเลิกลมไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพยสินทั้งหมดของมูลนิธิ
ที่เหลืออยูใหตกเปนกรรมสิทธิ์แก วัดนางรอง
ขอ 40 การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไวแลว ใหมูลนิธิเปนอันสิ้นสุดลง โดยมิตองให
ศาลสั่งเลิกดวยเหตุตอไปนี้
40.1 เมื่อมูลนิธิไดรับจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลจากนายทะเบียนแลว ไมไดรับทรัพยสินตาม
คํามั่นเต็มจํานวน
40.2 เมื่อกรรมการมูลนิธิจํานวนสองในสามมีมติใหยกเลิก
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40.3 เมื่อมูลนิธิไมอาจหากรรมการไดครบตามจํานวนกรรมการที่กําหนดไวในขอบังคับของมูลนิธิ
40.4 เมือ่ มูลนิธิไมสามารถดําเนินการตอไปไดไมวาดวยเหตุใด
หมวดที่ 12
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ 41 การตีความในขอบังคับมูลนิธิ หากเปนที่สงสัย ใหคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมากของจํานวน
กรรมการที่มีอยูเปนผูชี้ขาด
ขอ 42 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมูลนิธิมาใชบังคับ ในเมื่อขอบังคับของ
มูลนิธิมิไดกําหนดไว
ขอ 43 มูลนิธิตองไมดําเนินการหาผลประโยชนมาแบงปนกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง
ลงนาม

ผูจัดทําขอบังคับ

( พระครูศีลนันทโสภณ )
ประธานกรรมการมูลนิธิสยามรมเย็น

