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ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ
กรุงเทพมหานคร
เรื่อง จดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของ “มูลนิธทิ รัพยปญญา”
ดวย นางสาวฐิวรรณภรณ จันทรฆาฏ ผูรับมอบอํานาจ ไดยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับของมูลนิธิทรัพยปญญา ขอ ๔, ๖, ๒๖, ๓๑ - ๓๔ และ ๓๖ มีใจความ ดังนี้
ขอ ๔ วัตถุประสงคของมูลนิธินี้ คือ
๔.๑ สงเสริมการศึกษาและการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางดานอาหาร ดานน้ํา
ดานพลังงาน ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสังคม ดานจิตวิทยา ดานวัฒนธรรม
ดา นเยาวชนและด า นสั ง คมผู สู ง อายุ เพื่ อ สร า งการเรี ย นรู ดํ า เนิ น การดา นสั ง คม ประวั ติ ศ าสตร
อัตลักษณชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดลอม การตางประเทศ และอื่น ๆ ผานกิจกรรมหลักสูตร
สื่อออฟไลน สื่อออนไลน
๔.๒ เผยแพร ผ ลงานและผลิ ต ผลจากการวิจั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมตามข อ ๔.๑
ใหแพรหลายเพื่อใหเปนการสรางมูลคาเพิ่ม หรือสรางมูลคาภาคการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม
สราง/ผลิต สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อสิ่ง พิมพ สื่อภาพยนตร สื่อออนไลน หรือเผยแพร แจกจาย
สื่อสรางสรรคตาง ๆ เพื่อดํารงไวซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนประโยชนตอดานสังคม
เยาวชน ประวัติศาสตร อัตลักษณชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดลอม การตางประเทศ และอื่น ๆ
รวมทั้งสงเสริมดานการอนุรักษ สิ่งแวดลอม อัตลักษณ ภูมิปญญา อันเปนประโยชนตอสวนรวมของชาติ
๔.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรู บุคลากร ผลงานวิจัยระหวางองคกร
การใหคําปรึกษา การเปนที่ปรึกษาการวิจัย ทั้งหนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ รวมถึงการใหความรวมมือหรือการใหความชวยเหลือหนวยงานของรัฐ ทั้งสวนกลาง
สวนภูมิภาค และการปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาครัฐ องคกรเอกชน และองคกรสาธารณประโยชน
และประชาชนทางด า นสั ง คม ประวั ติ ศ าสตร อั ต ลั ก ษณ ช าติ วั ฒ นธรรม สุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล อ ม
การตางประเทศ รวมไปถึงดานอื่น ๆ เพื่อประโยชนสาธารณะ
๔.๔ ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
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ขอ ๖ มูลนิธิอาจไดมาซึ่งทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี้
๖.๑ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหโดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่นโดยมิไดมีเงื่อนไขผูกพัน
ใหมูลนิธิตองรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
๖.๒ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมีจิตศรัทธาบริจาคให
๖.๓ ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิ
๖.๔ รายไดอันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ การใหคําปรึกษาหรือการเปนที่ปรึกษา
การใหความรวมมือหรือการใหความชวยเหลือ
๖.๕ รายไดอันเกิดจากการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตางประเทศ
ขอ ๒๖ คณะกรรมการมูลนิธิจะตองจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปอยางนอย ปละ ๑ ครั้ง
ภายในเดือนมกราคม และตองมีกรรมการมูลนิธิเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๓๑ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิ ในกรณีทําหนาที่แทน
มีอํานาจสั่งจายเงินไดคราวละไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) ถาเกินกวาจํานวนดังกลาว
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก เวนแตกรณีจําเปนและเรงดวนใหอยูในดุลพินิจ
ของประธานกรรมการมูล นิ ธิ ที่ จ ะอนุ มัติ ใ ห จ า ยได แล ว ต อ งรายงานให คณะกรรมการมู ล นิ ธิ ท ราบ
ในการประชุมคราวตอไป
ขอ ๓๒ เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไดครั้งละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)
ขอ ๓๓ เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิตอ งนําฝากไวกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใด
ที่รัฐบาลใหการค้ําประกัน หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล แลวแตคณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร
ขอ ๓๔ การสั่งจายเงินโดยเช็คหรือตั๋วสั่งจายเงินจะตองมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ
หรือผูทําการแทนกับกรรมการหรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้งจึงจะเบิกได การสั่งจายเงินโดยผานธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสสามารถกระทําไดโดยใหประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผูทําการแทนกับกรรมการ
หรือเหรัญญิก ทําหนังสือมอบอํานาจใหแกผูรับมอบอํานาจที่มีสิทธิเขาถึงบัญชีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
โดยใหระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรไวใหรัดกุม
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ขอ ๓๖ ใหคณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพยสินของมูลนิธิ
ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับการรับและจายเงินนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบังคับ
ใหกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี และใหมีการจัดทํารายงานสถานะการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผานมาเสนอตอที่ประชุมในการประชุมสามัญประจําป
นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ไดจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธิรายนี้แลว
ตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๒๖ แหง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕
พิริยะ ฉันทดิลก
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายทะเบียนมูลนิธกิ รุงเทพมหานคร

