
ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ 
จังหวดัสระแกว 

เรื่อง   จดทะเบียนการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของ  “มลูนิธิสายน้ําใจ” 
 

 

ดวย  นายฉัตรชัย  ลีลหานนท  ไดย่ืนคําขอจดทะเบียนการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธิ   

“มูลนิธิสายน้ําใจ”  ดังนี้ 

รางขอบังคับ 

มูลนิธ ิ

หมวดที่  ๑ 

ชื่อ  เครื่องหมาย  และสํานกังานทีต่ั้ง 

ขอ  ๑ มูลนิธิชื่อ  “มูลนิธิสายน้ําใจ” 

 เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  “SAI  NAM  JAI” 

ขอ  ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิ  คือ  ดังรูปที่ปรากฏดานลางนี้ 

 

 

 

 

 

ขอ  ๓ สํานักงานใหญของมูลนิธิ  ตั้งอยูที่  ๕๕๕/๑๒  หมูที่  ๗  ตําบลปาไร  อําเภออรัญประเทศ   

จังหวัดสระแกว 

หมวดที่  ๒ 

วัตถุประสงค 

ขอ  ๔ วัตถุประสงคของมูลนิธินี้  คือ 

 ๔.๑ เพ่ือเปนทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนแตมีความประพฤติดี 

 ๔.๒ เพ่ือชวยเหลือและสงเคราะหประชาชนที่ขาดที่พ่ึงพิงและไมมีที่อยูอาศัย 

้หนา   ๑๐๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๔.๓ เพ่ือชวยเหลือและสงเคราะหเครื่องนุงหม  อาหาร  และยารักษาพยาบาลเบื้องตน 

แกประชาชนทั่วไป 

 ๔.๔ เพ่ือดําเนินการหรือรวมมือกับองคการการกุศลเพ่ือการกุศล  และองคการสาธารณประโยชน   

เพ่ือสาธารณประโยชน 

 ๔.๕ ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

หมวดที่  ๓ 

ทุนทรัพย  ทรัพยสิน  และการไดมาซึ่งทรัพยสิน 

ขอ  ๕  ทรัพยสินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก  คือ   

 เงินสด  จํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สามลานบาทถวน) 

ขอ  ๖ มูลนิธิอาจไดมาซึ่งทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี้ 

 ๖.๑ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหโดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ   โดยมิไดมีเงื่อนไขผูกพัน   

ใหมูลนิธิตองรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด 

 ๖.๒ เงิน  หรือทรัพยสินที่มีผูจิตศรัทธาบริจาคให 

 ๖.๓ ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิ 

 ๖.๔ รายไดอันเกิดจากการจัดกิจกรรมซึ่งอยูภายในขอบวัตถุประสงคของมูลนิธิ 

 ๖.๕ รายไดอื่นจากการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ 

หมวดที่  ๔ 

คุณสมบตัิและการพนจากตาํแหนงของกรรมการ 

ขอ  ๗  กรรมการของมูลนิธิตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ๗.๑ มีอายุไมต่ํากวา  ๒๐  ป  บริบูรณ 

 ๗.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย  หรือไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

 ๗.๓ ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก  เวนแตจะไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ขอ  ๘ กรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนงเมื่อ 

 ๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ 

 ๘.๒ ตายหรือลาออก 

้หนา   ๑๐๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ  ๗ 

 ๘.๔ เปนผูมีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนท่ีเส่ือมเสีย  และคณะกรรมการมูลนิธิ   

มีมติใหออกโดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการมูลนิธิ 

หมวดที่  ๕ 

การดําเนนิงานของคณะกรรมการของมูลนธิ ิ

ขอ ๙ มูลนิธินี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ  มีจํานวนไมนอยกวา  ๓  คน  แตไมเกิน  ๑๐  คน 

 ขอ  ๑๐ คณะกรรมการของมูลนิธิ  ตามขอ  ๙  ประกอบดวย  ประธานกรรมการมูลนิธิ   

รองประธานกรรมการมูลนิธิ  เหรัญญิก  เลขานุการมูลนิธิ  และกรรมการอื่น ๆ  ตามจํานวนท่ี

คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร 

ขอ  ๑๑ การแตงตั้งกรรมการมูลนิธิ  ตามขอบังคับ  ขอ  ๑๐  ใหคณะกรรมการมูลนิธ ิ

ชุดที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันแตงตั้งกรรมการมูลนิธิและกรรมการอื่น ๆ  ตามจํานวนที่เห็นสมควร 

ตามขอบังคับขอ  ๙ 

ขอ  ๑๒ กรรมการดําเนินงานมูลนิธิอยูในตําแหนงคราวละ  ๕  ป 

ขอ  ๑๓ การแตงตั้งคณะกรรมการมูลนิธิใหถือเสียงขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 

เปนมติของที่ประชุม 

ขอ  ๑๔  กรรมการมูลนิธิที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเขาเปนกรรมการมูลนิธิไดอีก   

และในกรณีท่ีกรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนงจากการถึงคราวออกตามวาระใหกรรมการของมูลนิธิ 

ที่พนจากตําแหนงจากการถึงคราวออกตามวาระปฏิบัติหนาท่ีกรรมการของมูลนิธิตอไปจนกวามูลนิธิ 

จะไดรับแจงการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหมจากนายทะเบียน 

ขอ  ๑๕ ถาตําแหนงกรรมการมูลนิธิวางลงใหคณะกรรมการท่ีเหลืออยูตั้ งบุคคลอื่น 

เปนกรรมการมูลนิธิแทนตําแหนงท่ีวาง  กรรมการมูลนิธิผูไดรับการแตงตั้งแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียง 

ตามวาระของกรรมการผูท่ีตนแทนเทานั้น 

หมวดที่  ๖ 

อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการมูลนิธ ิ

ขอ  ๑๖ คณะกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินกิจการของมูลนิธิตามวัตถุประสงค 

ของมูลนิธิและภายใตขอบังคับนี้  ใหมีอํานาจหนาที่ตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๑๖.๑ กําหนดนโยบายของมูลนิธิ  และดําเนินการตามนโยบายนั้น 

 ๑๖.๒ ควบคุมการเงินและทรัพยสินตาง ๆ  ของมูลนิธิ 

 ๑๖.๓ เสนอรายงานกิจการ  รายงานการเงิน  และบัญชีรายรับ  -  รายจายตอนายทะเบียน 

  ๑๖.๔ ดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและวัตถุประสงค 

ของขอบังคับนี้ 

 ๑๖.๕ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของมูลนิธิ 

 ๑๖.๖ แตงตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  เพ่ือดําเนินการ 

เฉพาะอยางของมูลนิธิภายใตการควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ 

 ๑๖.๗ เชิญผูทรงคุณวุฒิ  หรือบุคคลท่ีทําประโยชนใหมูลนิธิเปนพิเศษเปนกรรมการ

กิตติมศักดิ์ 

 ๑๖.๘ เชิญผูทรงเกียรติเปนผูอุปถัมภมูลนิธิ 

 ๑๖.๙ เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ 

 ๑๖.๑๐ เชิญ  นางราตรี  แสงรุงเรือง  นายสาโรจน  ทองพรม  และนายประพันธ  บัวศรี   

เปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ 

 ๑๖.๑๑ การแตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่ประจําของมูลนิธิ  หรือมติใหดําเนินการ 

ตามขอ  ๑๖.๖,  ๑๖.๗,  ๑๖.๘  และ  ๑๖.๙  ตองเปนมติเสียงขางมากของที่ประชุม 

ขอ  ๑๗  ประธานกรรมการมูลนิธิ  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

 ๑๗.๑ เปนประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 

 ๑๗.๒ ส่ังเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 

 ๑๗.๓ เปนผูแทนของมูลนิธิในการติดตอกับบุคคลภายนอกหรือการลงลายมือชื่อ   

ในเอกสารขอบังคับและสรรพหนังสืออันเปนหลักฐานของมูลนิธิ 

 ๑๗.๔ ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามขอบังคับและมติของคณะกรรมการมูลนิธิ 

ขอ  ๑๘ ใหรองประธานกรรมการมูลนิธิทําหนาท่ีแทนประธานกรรมการมูลนิธิ  เมื่อประธาน   

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  หรือในกรณีท่ีประธานมอบหมายใหทําการแทน 

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๙ ถาประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ  ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ 

ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได  ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเปนประธาน 

สําหรับการประชุมคราวนั้น 

ขอ  ๒๐ เลขานุการมูลนิธิมีหนาท่ีควบคุมกิจการและดําเนินการประชุมของมูลนิธิ  ติดตอ 

ประสานงานท่ัวไป  รักษาระเบียบขอบังคับของมูลนิธิ  นัดประชุมกรรมการตามคําส่ังของประธานกรรมการมูลนิธิ   

และทํารายงานการประชุมตลอดจนรายการกิจการของมูลนิธิ 

ขอ  ๒๑ เหรัญญิกมีหนาท่ีควบคุมการเงิน  ทรัพยสินของมูลนิธิ  ตลอดจนบัญชีและเอกสาร   

ที่เกี่ยวของใหถูกตอง  และเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด 

ขอ  ๒๒ สําหรับกรรมการตําแหนงอ่ืน ๆ  ใหมีหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิกําหนด   

โดยทําเปนคําส่ังระบุอํานาจหนาที่ใหชัดเจน 

ขอ  ๒๓ คณะกรรมการของมูลนิธิมีสิทธิเขารวมประชุมกรรมการ  หรืออนุกรรมการอื่น ๆ   

ของมูลนิธิได 

หมวดที่  ๗ 

อนุกรรมการ 

ขอ  ๒๔ คณะกรรมการมูลนิธิอาจแตงตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม   

โดยจะแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการประจําหรือเพ่ือการใดเปนกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได  และในกรณีที่ 

คณะกรรมการมูลนิธิไมไดแตงตั้งประธานอนุกรรมการ  เลขานุการหรืออนุกรรมการในตําแหนงอื่นไว   

ก็ใหอนุกรรมการและคณะแตงตั้งกันเองดํารงตําแหนงดังกลาวก็ได 

ขอ  ๒๕ อนุกรรมการอยูในตําแหนงจนกวาจะเสร็จภารกิจท่ีไดมอบหมายใหกระทํา   

สวนคณะอนุกรรมการประจําอยูในตําแหนงตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด  ซึ่งถามิไดกําหนดไว 

ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเปนผูแตงตั้งและอนุกรรมการท่ีพนจากตําแหนง 

อาจไดรับการแตงตั้งอีกก็ได 

 ๒๕.๑ อนุกรรมการมีหนาท่ีดําเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย 

 ๒๕.๒ อนุกรรมการมีหนาที่เสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับ 

งานไดรับมอบหมาย 

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมวดที่  ๘ 

การประชมุคณะกรรมการมลูนิธ ิ

ขอ  ๒๖ คณะกรรมการมูลนิธิจะตองจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปทุก ๆ   ป  ภายในเดือนธันวาคม   

และตองมีกรรมการมูลนธิิเขาประชมุอยางนอยกึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชมุ 

 ขอ  ๒๗ การประชุมวิสามัญอาจมีไดในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิ 

ตั้งแต  ๒  คนขึ้นไป  แสดงความประสงคไปยังประธานกรรมการมูลนิธิหรือผูทําการแทน  ขอใหมีการประชุม 

ก็ใหเรียกประชุมวิสามัญได  สําหรับองคประชุมใหใชขอ  ๒๖  บังคับโดยอนุโลม 

ขอ  ๒๘ กําหนดการประชุมและองคประชุมของคณะอนกุรรมการใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการมลูนธิ ิ

กําหนดไว  ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมใหคณะอนุกรรมการตกลงกันเอง  และในสวนที่เกี่ยวกับองคประชุม 

ใหใชขอ  ๒๖  บังคับโดยอนุโลม 

ขอ  ๒๙ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ  หากมิไดมีขอบังคับกําหนดไว 

เปนอยางอื่น  มติของที่ประชุมใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก  ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน 

ในท่ีประชุมเปนผูชี้ขาดกิจการใดท่ีเปนงานประจําหรือกิจการเล็กนอย  ประธานกรรมการมูลนิธิมีอํานาจ 

ส่ังใหใชวิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแตประธานกรรมการมูลนิธิ 

ตองรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวตอไป  ถึงมติและกิจการที่ไดดําเนินการไปตามมตินั้น   

กิจการใดที่เปนงานประจําหรือเปนกจิการเล็กนอยหรอืไม  ยอมอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ 

 ขอ  ๓๐ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ  ประธานกรรมการมูลนิธิ   

หรือประธานในที่ประชุมมีอํานาจเชิญหรืออนุญาตใหบุคคลท่ีเห็นสมควรเขารวมประชุมในฐานะแขกผูมีเกียรติ   

หรือผูสังเกตการณ  หรือเพ่ือชี้แจง  หรือเพ่ือใหคําปรึกษาแกที่ประชุมได 

หมวดที่  ๙ 

การเงิน 

ขอ  ๓๑ ประธานกรรมการมูลนิธิ  หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิ  หรือเลขานุการหรือเหรัญญิก   

คนใดคนหนึ่งมีอํานาจส่ังจายเงินไดคราวละไมเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งลานบาทถวน)  ถาเกินกวา 

จํานวนดังกลาว  ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก  เวนแตกรณีจําเปนและเรงดวน 

ใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติใหจายได  แลวตองรายงานใหคณะกรรมการมูลนิธิทราบ 

ในการประชุมคราวตอไป 

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๓๒ เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไดครั้งละไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน) 

 ขอ  ๓๓ เงินสดของมูลนธิิหรือเอกสารสิทธิ  ตองนําฝากไวกบัธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด 

ที่รัฐบาลค้ําประกัน  แลวแตคณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร 

ขอ  ๓๔ การส่ังจายเงินโดยเช็ค  จะตองมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ  หรือรองประธาน   

หรือเลขานุการหรือเหรัญญิก  บุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามทุกครั้ง  จึงจะเบิกจายได 

ขอ  ๓๕ การใชจายเงินตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ  รวมทั้งคาใชจายประจําสํานักงาน   

ใหจายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินท่ีเปนทุน  และเงินที่ผูบริจาคมิไดแสดงเจตนาใหเปนเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ   

และรายไดอันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิหรือรายไดอื่นจากการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค 

ของมูลนิธิ 

ขอ  ๓๖ ใหคณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  และทรัพยสินของมูลนิธิ   

ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาที่ตาง ๆ  เกี่ยวกับรายรับและรายจาย  นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบังคับ 

 ขอ  ๓๗ ใหคณะกรรมการมูลนิธิจัดทํารายงานสถานะการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชี

ที่ผานมา  เสนอตอที่ประชุมในการประชุมสามัญประจําป 

หมวดที่  ๑๐ 

การแกไข  เพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธ ิ

ขอ  ๓๘ การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับจะกระทําได  โดยเฉพาะท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ   

ซึ่งตองมีกรรมการมูลนิธิเขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด  และการอนุมัติ 

ใหแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ  ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ 

ที่เขาประชุม 

หมวดที่  ๑๑ 

การเลิกมูลนธิ ิ

ขอ  ๓๙ ถามูลนิธิตองเลิกลมไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม  ทรัพยสินทั้งหมด 

ของมูลนิธิที่เหลืออยูใหตกเปนกรรมสิทธิ์แก  มูลนิธิสวนแกว,  องคกรสาธารณะ 

ขอ  ๔๐ การส้ินสุดของมูลนธิินั้น  นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไวแลว  ใหมูลนิธิเปนอันส้ินสุดลง   

โดยมิตองใหศาลส่ังเลิกดวยเหตุตอไปนี้ 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๔๐.๑ เมื่อมูลนิธิไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลแลว  ไมไดรับทรัพย 

ตามคํามั่นเต็มจํานวน 

 ๔๐.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิจํานวนสองในสามมีมติใหยกเลิก 

 ๔๐.๓ เมื่อมูลนิธิไมอาจหากรรมการไดครบตามจํานวนกรรมการที่กําหนดไว 

ในขอบังคับของมูลนิธิ 

 ๔๐.๔ เมื่อมูลนิธิไมสามารถดําเนินการตอไปไดไมวาดวยเหตุใด 

หมวดที่  ๑๒ 

บทเบด็เตล็ด 

ขอ  ๔๑ การตีความขอบังคับของมูลนิธิ  หากเปนท่ีสงสัยใหคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก 

ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูเปนผูชี้ขาด 

ขอ  ๔๒ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมูลนิธิมาใชบังคับ   

ในเมื่อขอบังคับของมูลนิธิไมไดกําหนดไว 

ขอ  ๔๓ มูลนิธิตองไมดําเนินการหาผลประโยชนมาแบงปนกันหรือเพ่ือบุคคลใด  นอกจาก 

เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง 

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสระแกว  ไดจดทะเบียนการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธิรายนี้แลว   

ตามทะเบียนเลขที่  สก  ๒/๒๕๖๕  ตั้งแตวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๖ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒๖  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

เชาวเนตร  ย้ิมประเสริฐ 

รองผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดสระแกว 

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสระแกว 

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๖


