
ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ 
จังหวดัเพชรบุร ี

เรื่อง   จดทะเบียนแกไขเพ่ิมเตมิขอบงัคบัของ  “มูลนิธเิพ่ือนสัตวปา” 
 

 

ดวย  นางสาวจันทรแสง  สรางนานอก  ไดย่ืนคําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมูลนิธิเพ่ือนสัตวปา   

โดยมีใจความสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

มูลนิธเิพ่ือนสัตวปา  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

Regulation  of  Wildlife  Friends  Foundation  Thailand 

หมวดที่  ๑ 

ชื่อ  เครื่องหมาย  และสํานกังานทีต่ั้ง 

ขอ  ๑ มูลนิธินี้ชื่อวา  “มูลนิธิเพ่ือนสัตวปา” 

 ยอวา  WFFT  เรียกเปนภาษาอังกฤษวา  Wildlife  Friends 

ขอ  ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิ  คือ  - 

ขอ  ๓ สํานักงานใหญของมูลนิธิ  ตั้งอยูที่  ๑๐๘  หมู  ๖  ตําบลทาไมรวก  อําเภอทายาง   

จังหวัดเพชรบุรี 

หมวดที่  ๒ 

วัตถุประสงค 

ขอ  ๔ วัตถุประสงคของมูลนิธินี้  คือ 

 ๔.๑ อนุรักษธรรมชาติ  ปาไม  สัตวปา  และสัตวน้ํา 

 ๔.๒ ดูแลรักษาปาไมและสัตวปาท่ีเสียหายหรือถูกทําราย  ทําลาย  ใหกลับคืนสูสภาพปกติ 

ตามธรรมชาติ 

 ๔.๓ ดําเนินกิจการสถานพยาบาลหรือรักษาสัตว  จัดหาสถานที่ดูแลรักษาพยาบาล 

และการพักฟนสัตวทุกประเภทท่ีไดรับอันตราย  หรือเจ็บปวยทุกกรณี 

 ๔.๔ สงเสริม  สนับสนุนหนวยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  บุคคล  เอกชน   

ตลอดจนองคกรตาง ๆ  ทั้งในและนอกประเทศ  เพ่ือดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และกวางขวางโดยการวิจัย  คนควา  และการจัดการที่ถูกตองเหมาะสม 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



  ๔.๕ เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเกิดความเปนอยู ท่ี เหมาะสมทั้งสุขภาพกาย   

และสุขภาพจิตแกสัตวที่อยูในความดูแล  ตลอดจนเพ่ิมมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว 

 ๔.๖ สนับสนุนและเสริมสรางแนวทางการอยูรวมกันระหวางมนุษยและสัตวปา   

อยางถอยทีถอยอาศัย  กอประโยชนซึ่งกันและกัน 

 ๔.๗ ดําเนินการศึกษาวิจัยและเปนแหลงรวบรวมขอมูลหลักฐานทั่วไป  หลักฐาน 

ทางนิติวิทยาศาสตร  เอกสารเผยแพรความรู  ตลอดจนส่ิงอางอิงเกี่ยวกับสัตวปา  และดําเนินการ

เผยแพรความรูหรือเปนแหลงอางอิงในทางวิชาการแกสาธารณชน 

 ๔.๘ เปนส่ือกลางในการจัดหาทุนทรัพยหรือการสนับสนุนดานอื่น ๆ  จากบุคคล  

หนวยงาน  หรือองคกรท่ีมีความสนใจจะชวยเหลือสัตวปา  และดําเนินการกระจายทุนเหลานั้น 

ไปสูโครงการตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสัตวปาอยางสูงสุด  และสนองเจตนารมณของเจาของทุนนั้น 

  ๔.๙ รวมมือกับหนวยงานอื่น  ๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนเพ่ือดําเนินการหรือทํากิจกรรมตาง  ๆ  

ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  สัตวปา  และสัตวน้ํา 

 ๔.๑๐ เปนศูนยกลางทางวิชาการ  และทางการแพทย  เพ่ือจัดหาและถายทอดเทคโนโลยี 

ดานการอนุรักษสัตวปาทั้งในและนอกประเทศ 

 ๔.๑๑ เพ่ือดําเนินการดานการศึกษาวิจัยทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  สัตวปา  สัตวน้ํา  เพ่ือใชเปนแหลงอางอิง  แหลงศึกษาคนควา  แหลงเผยแพรองคความรู   

รวมทั้งดําเนินการผลักดันรางกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สัตวปา  สัตวน้ํา   

ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๔.๑๒ ดําเนินการเพ่ือกิจการสาธารณประโยชน  หรือรวมมือกับองคกรการกุศลอื่น ๆ   

เพ่ือการสาธารณประโยชนดานอื่น ๆ   

 ๔.๑๓ ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง 

หมวดที่  ๓ 

ทุนทรัพย  ทรัพยสิน  และการไดมาซึ่งทรัพยสิน 

ขอ  ๕ ทรัพยสินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก  คือ   

 เงินสด  จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (หาแสนบาทถวน) 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๖ มูลนิธิอาจไดมาซึ่งทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี้ 

 ๖.๑ เงินหรือทรัพยสินใด ๆ   ที่มีผูยกให  มอบให  ไมวาจะโดยนิติกรรม  หรือพินัยกรรมใด ๆ    

โดยมิไดมีเงื่อนไขผูกพันใหมูลนิธิตองรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระผูกพันภาระติดพันอื่นใด 

 ๖.๒ เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาค 

 ๖.๓ ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิ 

 ๖.๔ รายไดอันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ 

หมวดที่  ๔ 

คุณสมบตัิของกรรมการ  อํานาจหนาท่ีและการพนจากตาํแหนงของกรรมการ 

ขอ  ๗ ใหมูลนิธิมีคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบดวยกรรมการไมต่ํากวา  ๓  คน  แตไมเกิน  ๗  คน   

และใหกรรมการมูลนิธิลงมติโดยเสียงขางมากแตงตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงตอไปนี้ 

 ๗.๑ ประธานคณะกรรมการ  เปนประธานมูลนิธิโดยตําแหนง 

 ๗.๒ รองประธานมูลนิธิฝายตาง ๆ  ที่คณะกรรมการเห็นสมควรอีกไมเกิน  ๒  ตําแหนง   

และใหคณะกรรมการลงมติกําหนดลําดับอาวุโส 

 ๗.๓ เหรัญญิก 

 ๗.๔ เลขานุการ 

กรรมการและคณะกรรมการมลูนิธมิีวาระการดํารงตําแหนง  ๔  ป  นับแตวันที่ไดรับการจดทะเบียน 

ตอพนักงานเจาหนาท่ี 

ขอ  ๘ กรรมการของมูลนิธิตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ มีอายุไมต่ํากวา  ๒๐  ปบริบูรณ 

 ๘.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย  หรือไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

 ๘.๓ ไมเปนผูซึ่งถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาล  เวนแตจะตองคําพิพากษา 

วาไดกระทําการโดยประมาท  หรือเปนความผิดลหุโทษ 

ขอ  ๙ เมื่อคณะกรรมการมูลนิธิเหลือระยะเวลาการดํารงตําแหนงอีก  ๔  เดือน  กอนครบวาระ   

ใหประธานมูลนิธิเรียกประชุม  และจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการภายในไมเกิน  ๓๐  วันนับแตวันดังกลาว   

เพ่ือเลือกตั้งกรรมการชุดใหม 

้หนา   ๙๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



ใหกรรมการซึ่งเขารวมประชุมเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการตอที่ประชุม   

โดยกรรมการ  ๑  คน  สามารถเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้ง  จํานวน  ๒  คน  โดยจะเสนอชื่อตนเองรวมดวย 

หรือไมก็ได 

ผูใดจะเขารับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการมูลนิธิจะตองใหรายละเอียดสวนตัวตามแบบ 

ที่มูลนิธิกําหนดพรอมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวของและลงลายมือชื่อยินยอมใหเสนอตนเองลงในแบบพิมพ 

ของมูลนิธิกอนการลงมติเลือกตั้ง 

ใหกรรมการ  ๑  คน  ออกเสียงเรียกบุคคลที่ถูกเสนอชื่อในวรรค  ๒  จํานวน  ๗  คน   

ลงในแบบพิมพบัตรเลือกตั้งกรรมการของมูลนิธิ 

ใหเรียงลําดับคะแนนเสียงลงมติ  และใหผูมีคะแนนเสียงลงมติลําดับท่ี  ๑  แตไมเกินลําดับที่  ๗   

เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการชุดใหม 

ใหประธานมูลนิธิชุดเดิมนําผลการเลือกตั้งไปจดทะเบียนเลือกตั้งตอหนาพนักงานเจาหนาที่ 

ภายในกําหนดไมเกิน  ๑๕  วัน  นับแตวันเลือกตั้ง 

ขอ  ๑๐ ในระหวางวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการมูลนิธ ิ หากปรากฏวามีจํานวนกรรมการมูลนิธิ 

ที่ยังดํารงตําแหนงเหลือต่ํากวา  ๓  คน  ใหประธานมูลนิธิจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการเพ่ือแทนตําแหนงที่วางลง   

เวนแตเสียวากรรมการที่เหลืออยูมีวาระการดํารงตําแหนงนอยกวา  ๖  เดือน 

ในการนี้ใหกรรมการที่เหลืออยูเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ  และสมควรไดรับการเลือกตั้ง 

เปนคณะกรรมการมูลนิธิ  ในสัดสวนกรรมการ  ๑  คน  เสนอไดไมเกิน  ๕  รายชื่อ 

การเลือกตั้งตามความในขอนี้  ใหกรรมการผูซึ่งยังดํารงตําแหนงอยูและบุคคลผูถูกเสนอชื่อนั้น 

เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยใหนําความในบังคับขอ  ๙  วรรคส่ีถึงวรรคหกมาบังคับใชโดยอนุโลม  ทั้งนี้   

ผูมีสิทธิออกเสียงลงมติจะสามารถลงมติเลือกไดไมเกินจํานวนตําแหนงกรรมการที่ยังวางอยู 

ผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการมูลนิธิตามความในขอนี้  มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระ 

ที่ยังเหลืออยูของกรรมการชุดเดิม 

ขอ  ๑๑ ใหกรรมการซึ่งไดดํารงตําแหนงครบวาระแลว  ทําหนาที่รักษาการในตําแหนงเดิม 

ไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม  และกรรมการชุดใหมไดรับการจดทะเบียนจากพนักงานเจาหนาที่ 

เรียบรอยแลว 

้หนา   ๙๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๒ ใหคณะกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 ๑๒.๑ กําหนดนโยบายเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานตาง ๆ  ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ของมูลนิธิ 

 ๑๒.๒ ใหการรับรอง  รายงานทางการเงิน  การบัญชี  งบดุล  รายรับ  รายจาย   

และการดําเนินการตาง ๆ  ของประธานมูลนิธิ 

 ๑๒.๓ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของมูลนิธิ 

 ๑๒.๔ แตงตั้งอนุกรรมการจํานวนหนึ่งขึ้นเปนคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน 

เพ่ือดําเนินการใด ๆ  เปนการเฉพาะอยางใหแกมูลนิธิภายใตการควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ   

รวมทั้งมีอํานาจ  ยุบ  เลิก  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือถอดถอนอนุกรรมการนั้น ๆ  ได  ทั้งนี้   

ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการแตงตั้งและถอดถอนอนุกรรมการ  และระเบียบวาดวยการตั้งคณะอนุกรรมการ   

คณะทํางาน 

 ๑๒.๕ ลงมติเพ่ือเชิญบุคคลผูทรงคุณวุฒิ  หรือบุคคลท่ีสามารถทําประโยชนใหแกมูลนิธิ 

เพ่ือเปนกรรมการกิตติมศักดิ์  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยกรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ 

 ๑๒.๖ ลงมติเพ่ือเชิญผูทรงเกียรติเปนผูอุปถัมภมูลนิธิ  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามระเบียบ 

วาดวยผูอุปถัมภมูลนิธิ 

 ๑๒.๗ ลงมติเพ่ือแตงตั้งบุคคลผูมีความสามารถเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิ   

ทั้งนี้  ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิ 

ขอ  ๑๓ กรรมการมูลนิธิพนจากตําแหนงเมื่อ 

 ๑๓.๑ ครบวาระการดํารงตําแหนง  และไดจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการชุดใหมแลว 

 ๑๓.๒ ตาย  หรือลาออก 

 ๑๓.๓ ขาดคุณสมบัติตาม  ขอ  ๘ 

 ๑๓.๔ เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย  และคณะกรรมการมูลนิธิไมนอยกวาสามในส่ี   

ของจํานวนคณะกรรมการมูลนิธิที่ยังดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้นมีมติใหพนจากตําแหนง 
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หมวดที่  ๕ 

การดําเนนิงานของมูลนิธ ิ

ขอ  ๑๔ ใหมูลนิธิดําเนินกิจการโดยประธานมูลนิธิ  ทั้งนี้  ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการมูลนิธิ 

 ขอ  ๑๕ ใหจัดตั้งสํานักงานมูลนิธิขึ้น  ณ  ที่ตั้งของสํานักงานใหญมูลนิธิตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้   

เพ่ือเปนหนวยธุรการและสถานที่ปฏิบัติงานของหนวยธุรการของมูลนิธิ 

ขอ  ๑๖ ประธานมูลนิธิมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 ๑๖.๑ เปนผูมีอํานาจกระทําแทนมูลนิธิภายใตขอบังคับ  และขอบวัตถุประสงค 

ซึ่งไดจดทะเบียนไวตอพนักงานเจาหนาที่ 

 ๑๖.๒ เปนหัวหนาหนวยธุรการของมูลนิธิ  และเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของเจาหนาที่มูลนิธิ   

โดยจะแตงตั้ง  หรือวาจางบุคคลใด ๆ  เพ่ือทําหนาท่ีแทนก็ได  โดยบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งหรือวาจางนี้   

ใหเรียกวาเลขาธิการมูลนิธิ 

 ๑๖.๓ มีอํานาจออกกฎของมูลนิธิเพ่ือใชเปนการภายใน  ในการปฏิบัติงานของหนวยธุรการ   

หรือในการบังคับบัญชาเจาหนาที่ของมูลนิธิเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

 ๑๖.๔ ปฏิบัติหนาท่ีประการอื่นใดตามขอบังคับระเบียบ  นโยบายของคณะกรรมการ   

หรือกฎซึ่งไดตราไวแลว 

ขอ  ๑๗ เมื่อประธานมูลนิธไิมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  หรือไมอยูในราชอาณาจักรเกินกวา  ๗  วัน   

ใหประธานมูลนิธิแจงตอรองประธานที่มีอาวุโสสูงสุด  ณ  เวลานั้นดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

พรอมทั้งแตงตั้งใหรองประธานที่มีลําดับอาวุโสสูงสุด  ณ  เวลานั้นทําหนาที่ประธานแทนตนเอง 

โดยกําหนดระยะเวลาเริ่มตน  และส้ินสุดใหชัดแจง 

หากประธานมูลนิธิไมอาจปฏิบัติหนาที่ดวยสาเหตุประการหนึ่งประการใดเกินกวา  ๓  วัน   

โดยมิไดดําเนนิการตามวรรคแรก  ใหเลขาธิการมูลนธิิแสดงหลักฐานการขาดการตดิตอของประธานมูลนิธิ 

ใหรองประธานที่มีอาวุโสสูงสุด  ณ  เวลานั้นทราบโดยมิลาชา  และใหรองประธานผูมีอาวุโสสูงสุด   

ณ  เวลานั้น  ปฏิบัติหนาที่แทนประธานมูลนิธิในวันดังกลาวเลยทันที 

รองประธานที่ไดปฏิบัติหนาที่แทนประธานมูลนิธิตามความในขอนี้  ใหมีอํานาจหนาที่ 

เชนเดียวกับประธานมูลนิธิ 
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ในกรณีที่รองประธานที่มีอาวุโสสูงสุดตองทําหนาท่ีแทนประธานมูลนิธิ  ใหรองประธาน 

ซึ่งมีอาวุโสลําดับถัดไปเล่ือนมาทําหนาที่แทน 

ขอ  ๑๘ เหรัญญิกมีหนาที่ตรวจสอบการใชเงิน  และการใชทรัพยสินของมูลนิธิ  ตลอดจน 

ตรวจสอบระบบบัญชีหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของใหเปนไปดวยความถูกตองตามที่ไดรับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการ 

ขอ  ๑๙ เลขานุการมีหนาที่เกี่ยวกับหนวยธุรการของการประชุมคณะกรรมการ  การติดตอ 

ประสานงานทั่วไป  และชวยอํานวยการใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย   

รวมทั้งเปนผูทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตลอดจนรายงานหรือเอกสารอื่น ๆ  ของคณะกรรมการมูลนิธิ 

 ขอ  ๒๐ กรรมการอื่น ๆ  มีหนาที่ตามท่ีคณะกรรมการมีมติแตงตั้ง 

หมวดที่  ๖ 

การประชมุคณะกรรมการมลูนิธ ิ

ขอ  ๒๑ ใหประธานมูลนิธิจัดการประชุมสามัญประจําปของคณะกรรมการมูลนิธิ  เปนประจําทุกป   

ภายในกําหนดไมเกินเดือนมีนาคม  และอยางนอยตองมีวาระการประชุมดังตอไปนี้รวมอยูดวย 

 ๒๑.๑ รับรองรายงานประจําปของมูลนิธ ิ

 ๒๑.๒ แตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตของมูลนิธิ 

 ๒๑.๓ รับรองงบดุล  หรือรับรองสถานะทางการเงินของบัญช ี

ขอ  ๒๒ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  ตองมีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการท่ียังดํารงตําแหนงอยูจึงจะเปนองคประชุม 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  สามารถดําเนินการประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกสได  ทั้งนี้   

ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

ขอ  ๒๓ เมื่อกรรมการมูลนิธิไมนอยกวา  ๒  คน  สามารถแสดงความประสงคตอประธานมูลนิธิ 

หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน  โดยทําเปนคํารอง  และระบุวาระการประชุมใด ๆ  เพ่ือขอใหเรียกประชุมวิสามัญ 

ของคณะกรรมการมูลนธิกิ็ได  และเมื่อประธานมูลนธิิไดรบัคาํรองดังกลาวแลว  จะตองจัดใหมีการประชุม 

คณะกรรมการวิสามัญนั้นขึ้นภายในกําหนดไมเกิน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับหรือถือวาไดรับคํารองนั้น 
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คํารองตามวรรคแรก  สามารถย่ืนเปนหนังสือตอเลขาธิการมูลนิธิ  ประธานมูลนิธิ  หรือย่ืนผานระบบ 

อิเล็กทรอนิกสของมูลนิธิ 

การประชุมวิสามัญดังกลาวจะตองดําเนินการประชุมโดยมีวาระการประชุมตามที่ปรากฏ 

ในคํารองเทานั้น 

ขอ  ๒๔ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิวาระใด ๆ  ท่ีตองการการลงมติ  ใหจัดใหมีการลงมติ 

ไดเฉพาะวาระที่ไดกําหนดไวลวงหนาแลวเทานั้น 

หามมิใหนับกรรมการที่มาเขารวมการประชุมภายหลังจากประธานการประชุมไดนําเขาสูการประชุม 

วาระที่สองแลวเขาเปนองคประชุมดวย  และมิใหกรรมการดังกลาวออกเสียงลงมติใด ๆ  ในการประชุมคราว 

ดังกลาวดวย 

หามมิใหประธานการประชุมออกเสียงลงมติใด ๆ  ในการประชุม  เวนเสียแตวามติดังกลาว 

มีคะแนนเสียงเทากัน 

การลงมติใด ๆ  ในท่ีประชุมคณะกรรมการจะตองใชเสียงขางมากขององคประชุมนั้น  หากมติใด ๆ   

มีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานกรรมการเปนผูมีสิทธิ์ออกเสียงชี้ขาด  เวนแตการลงมติดังกลาวนั้น 

มีการกําหนดจํานวนคะแนนเสียงเอาไวเปนการเฉพาะแลว 

ขอ  ๒๕ ในการประชุมคณะกรรมการ  ประธานมูลนิธิมีอาํนาจเชิญ  หรืออนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

หรือหลายคนที่มีความเกี่ยวของหรือเกี่ยวพัน  หรือเปนประโยชนกับวาระการประชุมในคราวนั้น   

ในฐานะผูเขารวมการประชุมก็ได  โดยใหแจงชื่อและความเกี่ยวพันแกเลขานุการไวลวงหนากอนการประชุม 

 ความตามวรรคแรกใหกรรมการที่เปนผูเสนอญัตติใด ๆ  และญัตตินั้นไดรับการบรรจุเปนวาระ 

การประชุม  มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับประธานมูลนิธิ 

หมวดที่  ๗ 

การเงินของมูลนิธ ิ

ขอ  ๒๖ ประธานมูลนิธิ   หรือผูทําหนาท่ีแทน  มี อํานาจส่ังจายเงินไดคราวละไมเกิน   

๕๐๐,๐๐๐  บาท  และรวมกันไมเกินเดือนละ  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ถาหากเกินจํานวนดังกลาว 

จะตองไดรับการอนุมัติโดยเสียงขางมากของคณะกรรมการมูลนิธิ  เวนเสียแตเปนกรณีเรงดวน 

อันไมอาจกาวลวงเสียได  ประธานมูลนิธิสามารถทําการจายเงินดังกลาวเพ่ือบรรเทาผลรายนั้นไปกอน 

แลวทําคําชี้แจงเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในการประชุมคราวตอไปทันที 

้หนา   ๙๙
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ในกรณีที่มูลนิธิไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอกเพ่ือใหทําโครงการพิเศษ   

ซึ่งจําเปนตองเบิกจายเงินเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดไวในวรรคแรก  ใหประธานมูลนิธิเสนอรายละเอียด 

การใชเงินของโครงการดังกลาวตอคณะกรรมการ  หากคณะกรรมการมีมติเห็นชอบก็ใหประธานมูลนิธิ 

มีอํานาจเบิกจายเงินของโครงการพิเศษนั้นไปตามที่ไดรับอนุมัติ 

ขอ  ๒๗ ใหมูลนิธิมอบเงินสดแกกรรมการซึ่งดาํรงตาํแหนงเหรัญญกิไวจํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท   

เพ่ือใชจายในกิจการของคณะกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการมีอํานาจเบิกจายเงินจํานวนดังกลาวเพ่ือกิจการของคณะกรรมการได   

โดยเหรัญญิกมีหนาที่ทําบัญชี  สรุปรายการใชจายเพ่ือเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 

เมื่อคณะกรรมการลงมติรับทราบการใชจายเงินตามความในขอนี้แลว  ใหมูลนิธินําเงินจํานวน 

ที่ยังขาดไปมาสมทบใหครบ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

ขอ  ๒๘ เงินสดของมูลนิธิ  ยกเวนเงินตามความในขอกอนหนานี้ใหนําฝากไวกับธนาคาร 

หรือสถาบันการเงินใด ๆ  ที่อยูภายใตกฎหมายคุมครองเงินฝาก  ทั้งนี้  การเปดบัญชีหรือปดบัญชี 

ธนาคารดังกลาวจะตองไดรับมติเสียงขางมากของคณะกรรมการมูลนิธิ 

ประธานมูลนิธิตองรายงานชื่อธนาคาร  และหมายเลขบัญชีที่ไดเปดบัญชีไวตามวรรคแรก 

ตอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในการประชุมคราวถัดไป 

ในการเปดบัญชีธนาคารใหกําหนดเงื่อนไขการเบิกจายวา  “ใหประธานมูลนิธิ  เลขาธิการมูลนิธิ   

รองประธานมูลนิธิซึ่งมี  อาวุโสลําดับแรก  หรือบุคคลใด ๆ  จํานวน  ๒  ใน  ๓  ของบุคคลดังกลาว   

เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อเพ่ือเบิกเงินออกจากบัญชีได”  ท้ังนี้  จะตองประทับตราสําคัญของมูลนิธิรวมดวยหรือไม   

ใหเปนไปตามระเบียบของธนาคารนั้น ๆ  จะเปนผูกําหนด 

ขอ  ๒๙ เอกสารสิทธิแหงทรัพยสินไมวาจะเปนสังหาริมทรัพย  หรืออสังหาริมทรัพยของมูลนิธิ   

จะตองจัดเก็บในตูนิรภัยของธนาคารหรือสถาบันการเงินใด ๆ  ที่มีบริการตูนิรภัย  ท้ังนี้  การขอใชบริการ 

หรือเลิกใชบริการตูนิรภัยดังกลาวจะตองไดรับมติเสียงขางมากของคณะกรรมการมูลนิธิ 

ใหนําความในขอ  ๒๘  วรรคสองและวรรคสามมาบังคับใชแกกรณีนี้โดยอนุโลม 

ความดังกลาวในสองวรรคกอนหนามิใหนํามาบังคับใชหากปรากฏวาเอกสารสิทธิ์ดังกลาวได 

จัดเก็บในตูนิรภัยของมูลนิธิ  ซึ่งตั้งไว  ณ  ที่ทําการของมูลนิธิเอง 
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ขอ  ๓๐ ในการใชจายเงินตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ  รวมทั้งคาใชจายประจําสํานักงาน   

ใหจายจากดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินที่เปนทุน  และเงินท่ีผูบริจาคมิไดแสดงเจตนาไวเปนการเฉพาะ   

และจากรายไดอันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ 

ขอ  ๓๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจตราระเบียบวาดวยการเงิน  และการบัญชี  หรือการจัดการทรัพยสิน 

ของมูลนิธิเพ่ิมเติมไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

ขอ  ๓๒ ใหคณะกรรมการกําหนดรอบระยะเวลาบัญชีประจําป  และใหประธานมูลนิธิเสนองบดุล 

หรือเอกสารรับรองสถานะทางการเงินท่ีไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตตอที่ประชุมสามัญประจําป 

ของคณะกรรมการมูลนิธิ 

หมวดที่  ๘ 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ  ๓๓ การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับจะกระทําไดโดยการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  ซึ่งตองมี 

กรรมการมูลนิธิเขารวมการประชุมไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดลงมติใหแกไข 

เพ่ิมเติมขอบังคับดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท่ีเขารวมการประชุม 

หมวดที่  ๙ 

การเลิกมูลนธิ ิ

ขอ  ๓๔ การส้ินสุดของมูลนิธินั้น  นอกจากท่ีกฎหมายไดบัญญัติไวแลวใหมูลนิธิเปนอันส้ินสุดลง 

โดยมิตองใหศาลส่ังใหเลิกดวยเหตุ  ดังตอไปนี้ 

 ๓๔.๑ เมื่อมูลนิธิไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลแลวไมไดรับทรัพยสิน 

ตามความมั่นเต็มจํานวน 

 ๓๔.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิจํานวนสองในสามมีมติใหยกเลิก 

 ๓๔.๓ เมื่อมูลนิธิไมอาจแตงตั้งกรรมการไดครบจํานวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 

ขอ  ๓๕ เมื่อมูลนิธิจะตองลมเลิกไปไมวาเหตุใด ๆ  ใหทรัพยสินท้ังหมดของมูลนิธิท่ียังเหลืออยู 

ตกเปนกรรมสิทธิ์แก  “มูลนิธิอิน  ทนนท”  ซึ่งตั้งอยูเลขท่ี  ๓๒/๑  ซอย  ๙  ถนนราชเชียงแสน   

ตําบลหายยา  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 
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หมวดที่  ๑๐ 

บทเบด็เตล็ด 

ขอ  ๓๖ การตีความขอบังคับของมูลนิธิ  หากกรณีเปนที่สงสัยใหคณะกรรมการมูลนิธิ 

โดยเสียงขางมากของที่ประชุมเปนผูชี้ขาด 

ขอ  ๓๗ หากขอบังคับนี้มิไดกําหนดไวเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง 

และพาณิชยวาดวยมูลนิธิมาบังคับใช 

ขอ  ๓๘ มูลนิธิตองไมดําเนินการหาผลประโยชนมาแบงปนกัน  เพ่ือบุคคลใด ๆ  นอกจาก 

เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิลงนามเทานั้น 

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวดัเพชรบุร ี ไดจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงกรรมการของมูลนิธิดังกลาว 

ตั้งแตวันท่ี  ๕  มกราคม  ๒๕๖๖ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒๖  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

ภคพัส   สงวฒันายุทธ 

ปลัดจังหวดั  ปฏิบตัิราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบรุ ี

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเพชรบุร ี
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