เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ
จังหวัดนครนายก
เรื่อง จดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมขอบังคับของ “มูลนิธสิ ตรีทด็อก เอสโอเอส”
ดวย นายบุญชวย ไพจิตร ไดยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมูลนิธิสตรีทด็อก
เอสโอเอส ดังนี้
ขอความเดิม
หมวดที่ ๑
ชื่อ เครื่องหมายและสํานักงาน
ขอ ๑ มูลนิธนิ ี้มีชื่อวา “มูลนิธิสตรีทด็อก เอสโอเอส”
เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “Streetdog SOS Foundation”
มีชื่อยอภาษาไทยวา “สตรีทด็อก เอสโอเอส”
มีชื่อยอภาษาอังกฤษวา “Streetdog SOS”
ขอ ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ คําวา Streetdog SOS มีความหมายวา การชวยเหลือสุนัขจรจัด
ตามรูปที่ปรากฏดานลางนี้

แกไขเปน
หมวดที่ ๑
ชื่อ เครื่องหมายและสํานักงาน
ขอ ๑ มูลนิธินี้มีชื่อวา “มูลนิธิ ใจ ด็อกเรสคิว”
เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “Jai Dog Rescue Foundation”

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๕ ง

หนา้ ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

มีชื่อยอภาษาไทยวา “ใจ ด็อกเรสคิว”
มีชื่อยอภาษาอังกฤษวา “Jai Dog Rescue”
ขอ ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ คําวา Jai Dog Rescue มีความหมายวา การชวยเหลือสุนัขจรจัด
ตามรูปที่ปรากฏดานลางนี้

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครนายก ไดจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมูลนิธิรายนี้แลว
ตามทะเบียนเลขที่ นย ๐๑/๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๒๖ แหง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อํานาจ แยมศิริ
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครนายก
นายทะเบียนมูลนิธิจงั หวัดนครนายก

ข้ อบังคับ (ฉบับแก้ ไข พ.ศ. ๒๕๖๔)
มูลนิธิ ใจ ด็อกเรสคิว
---------------------------------------------------หมวดที่ ๑
ชื่ อ เครื่องหมายและสํ านักงาน
ข้ อ ๑. มูลนิธิน้ ีชื่อว่า “มูลนิธิ ใจ ด็อกเรสคิว”
เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Jai Dog Rescue Foundation”
มีชื่อย่อภาษาไทยว่า “ใจ ด็อกเรสคิว”
มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “Jai Dog Rescue”
ข้ อ ๒. เครื่ องหมายของมูลนิ ธิ คือ คําว่า Jai Dog Rescue มีความหมายว่า การช่วยเหลือสุ นขั จรจัด ตามรู ปที่ปรากฏ
ด้านล่างนี้

ข้ อ ๓. สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิต้งั อยูท่ ี่ ๒๔๘ หมู่ที่ ๔ ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์

ข้ อ ๔ วัตถุประสงค์ของมูลนิ ธิน้ ี คือ
๔.๑ ช่วยเหลือสุ นขั จรจัดให้ได้รับอุปการะ
๔.๒ ควบคุมประชากรสุ นขั แมวจรจัด และควบคุมโรคของสุ นขั และแมวที่จะก่อปั ญหาต่อสังคม และ
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
๔.๓ เพื่อดําเนินการหรื อร่ วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อ
สาธารณประโยชน์
๔.๔ ไม่ดาํ เนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

หมวดที่ ๓
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้ มาซึ่งทรัพย์ สิน
ข้ อ ๕. ทรัพย์สินของมูลนิธิฯมีทุนเริ่ มแรก คือ
๕.๑ เงินสด จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ข้ อ ๖. มูลนิธิฯอาจได้มาซึ่ งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้
๖.๑ เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผยู้ กให้โดยพินยั กรรมหรื อนิ ติกรรมอื่น ๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิตอ้ ง
รับผิดชอบในหนี้สินหรื อภาระติดพันอื่นใด
๖.๒ เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผจู ้ ิตศรัทธาบริ จาคให้
๖.๓ ดอกผลซึ่ งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิฯ
๖.๔ รายได้อนั เกิดจากการจัดกิจกรรมซึ่งอยูภ่ ายในขอบวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
หมวดที่ ๔
คุณสมบัติและการพ้นจากตําแหน่ งกรรมการ
ข้ อ ๗. กรรมการของมูลนิธิฯต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๗.๑ มีอายุไม่ต่าํ กว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
๗.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
๗.๓ ไม่เป็ นผูต้ อ้ งคําพิพากษาให้จาํ คุก เว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
ข้ อ ๘. กรรมการของมูลนิธิพน้ จากตําแหน่งเมื่อ
๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ
๘.๒ เสี ยชีวติ หรื อลาออก
๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ ๗.
๘.๔ เป็ นผูม้ ีความประพฤติและปฏิบตั ิตนเป็ นที่เสื่ อมเสี ย และคณะกรรมการมูลนิธิฯมีมติให้ออก โดยมี
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
หมวดที่ ๕
การดําเนินงานของคณะกรรมการของมูลนิธิฯ
ข้ อ ๙. มูลนิธิฯนี้ดาํ เนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน
ข้ อ ๑๐. คณะกรรมการมูลนิธิฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิฯ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เลขานุการ
มูลนิธิฯ เหรัญญิก และกรรมการอื่น ๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับข้อ ๙.

ข้ อ ๑๑. การแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯชุ ดที่ดาํ รงตําแหน่งอยูแ่ ต่งตั้งประธานกรรมการมูลนิธิฯและกรรมการอื่น ๆ ตาม
จํานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ
ข้ อ ๑๒. กรรมการดําเนิ นงานมูลนิธิฯอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ ๕ ปี
ข้ อ ๑๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้ถือเสี ยงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯเป็ นมติของที่
ประชุม
ข้ อ ๑๔. กรรมการมูลนิธิฯที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเข้าเป็ นกรรมการมูลนิธิฯได้อีก
ข้ อ ๑๕. ในกรณี ที่กรรมการของมูลนิ ธิฯพ้นจากตําแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการของมูลนิธิฯที่พน้ จาก
ตําแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไป จนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจด
ทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ต้งั ใหม่
หมวดที่ ๖
อํานาจหน้ าทีค่ ณะกรรมการมูลนิธิฯ
ข้ อ ๑๖. คณะกรรมการมูลนิธิมีอาํ นาจหน้าที่ในการดําเนิ นการของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและภายใต้
ข้อบังคับนี้ ให้มีอาํ นาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑๖.๑ กําหนดนโยบายของมูลนิธิฯ และดําเนินการตามนโยบายนั้น
๑๖.๒ ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ
๑๖.๓ เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีรายรับ-รายจ่ายต่อนายทะเบียน
๑๖.๔ ดําเนินการให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯและวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
๑๖.๕ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของมูลนิธิฯ
๑๖.๖ แต่งตั้งหรื อถอดถอนคณะอนุ กรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรื อหลายคณะ เพื่อดําเนินการเฉพาะอย่าง
ของมูลนิธิฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
๑๖.๗ เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อบุคคลที่ทาํ ประโยชน์ให้มูลนิธิฯเป็ นพิเศษเป็ นกรรมการกิตติมศักดิ์
๑๖.๘ เชิญผูท้ รงเกียรติเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์มูลนิธิฯ

๑๖.๙ เชิญผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๖.๑๐ แต่งตั้งหรื อถอดถอน เจ้าหน้าที่ประจําของมูลนิธิฯ
๑๖.๑๑ เป็ นผูแ้ ทนของมูลนิธิฯในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ข้ อ ๑๗. ประธานกรรมการมูลนิธิมีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
๑๗.๑ เป็ นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
๑๗.๒ สั่งเรี ยกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
๑๗.๓ เป็ นผูแ้ ทนของมูลนิธิฯในการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรื อการลงลายมือชื่อในเอกสาร ข้อบังคับ
และสรรพหนังสื อ อันเป็ นหลักฐานของมูลนิธิฯ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิฯหรื อกรรมการ
มูลนิธิฯผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาํ การแทน ได้ลงลายมือชื่อแล้วจึงเป็ นอันใช้ได้
๑๗.๔ ปฏิบตั ิการอื่นๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ข้ อ ๑๘. ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิฯทําหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ หรื อในกรณี ที่ประธานมอบหมายให้ทาํ การแทน
ข้ อ ๑๙. ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิฯและรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในการประชุม
คราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิฯคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานสําหรับการประชุม
คราวนั้น
ข้ อ ๒๐. เลขานุการมูลนิธิฯมีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดําเนินการประชุมของมูลนิธิฯ ติดต่อประสานงานทัว่ ไป
รักษาระเบียบ ข้อบังคับมูลนิธิฯ นัดประชุมกรรมการตามคําสัง่ ของประธานกรรมการมูลนิธิฯ และทํา
รายงานการประชุมตลอดจนรายการกิจการของมูลนิธิฯ
ข้ อ ๒๑. เหรัญญิกมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิฯ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
และเป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิฯกําหนด
ข้ อ ๒๒. สําหรับกรรมการตําแหน่งอื่นๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯกําหนดโดยทําเป็ นคําสั่งระบุอาํ
นาจหน้าที่ให้ชดั เจน
ข้ อ ๒๓. คณะกรรมการของมูลนิธิฯมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมกรรมการ หรื ออนุกรรมการอื่นๆ ของมูลนิธิฯได้

หมวดที่ ๗
อนุกรรมการ
ข้ อ ๒๔. คณะกรรมการมูลนิธิฯอํานาจแต่งตั้งหรื อถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะ
แต่งตั้งให้เป็ นอนุกรรมการประจํา หรื อเพื่อการใดเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณี ที่
คณะกรรมการมูลนิธิฯไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรื ออนุกรรมการในตําแหน่ง
อื่นไว้ ก็ให้อนุกรรมการและคณะแต่งตั้งกันเองเพื่อดํารงตําแหน่งดังกล่าวก็ได้
ข้ อ ๒๕. อนุกรรมการอยูใ่ นตําแหน่งจนกว่าจะเสร็ จงานที่ได้มอบหมายให้กระทํา ส่ วนคณะอนุ กรรมการ
ประจํา อยูใ่ นตําแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิฯกําหนด ซึ่ งถ้ามิได้กาํ หนดไว้ก็ให้อยูใ่ น
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิฯซึ่งเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พน้ จาก
ตําแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้
๒๕.๑ อนุกรรมการมีหน้าที่ดาํ เนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯมอบหมาย
๒๕.๒ อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย
หมวดที่ ๘
การประชุ มคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ข้ อ ๒๖. คณะกรรมการมูลนิธิฯจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจําปี ทุกๆ ปี ภายในเดือนธันวาคม และ
ต้องมีกรรมการมูลนิธิฯเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์
ประชุม
ข้ อ ๒๗. การประชุมวิสามัญอาจมีได้ในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิฯ หรื อเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิต้ งั แต่ ๒
คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิฯ หรื อผูท้ าํ การแทน ขอให้มีการ
ประชุม ก็ให้เรี ยกประชุมวิสามัญได้ สําหรับองค์ประชุมให้ใช้ขอ้ ๒๖. บังคับโดยอนุ โลม
ข้ อ ๒๘. กําหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ
กําหนดไว้ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะอนุกรรมการตกลงกันเอง และในส่ วนที่
เกี่ยวกับองค์ประชุมให้ใช้ขอ้ ๒๖. บังคับโดยอนุ โลม
ข้ อ ๒๙. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรื อคณะอนุกรรมการ หากมิได้มีขอ้ บังคับกําหนดไว้เป็ น
อย่าง อื่น มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสี ยงข้างมาก ในกรณี ที่มีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ี ขาด กิจการใดที่เป็ นงานประจํา หรื อกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการ
มูลนิธิมีอาํ นาจสั่งให้ใช้วธิ ี สอบถามมติทางหนังสื อแทนการเรี ยกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ แต่
ประธานกรรมการมูลนิธิฯต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯในคราวต่อไป ถึงมติและ
กิจการที่ได้ดาํ เนินการไปตามมติน้ นั กิจการใดที่เป็ นงานประจํา หรื อเป็ นกิจการเล็กน้อยหรื อไม่
ย่อมอยูใ่ นดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิฯ
ข้ อ ๓๐. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯหรื อคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิฯหรื อ
ประธาน ในที่ประชุม มีอาํ นาจเชิญหรื ออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่ วมประชุมในฐานะแขก
ผูม้ ีเกียรติ หรื อผูส้ ังเกตการณ์ หรื อเพื่อชี้ แจง หรื อเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแก่ที่ประชุมได้
หมวดที่ ๙
การเงิน
ข้ อ ๓๑. ในกรณี เร่ งด่วนให้ประธานกรรมการมูลนิธิฯ หรื อรองประธานกรรมการมูลนิธิฯในกรณี ทาํ หน้าที่
แทน มีอาํ นาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) แล้วต้องรายงานให้
คณะกรรมการมูลนิธิฯทราบในการประชุมคราวต่อไป ถ้าเกินกว่าจํานวนดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการมูลนิธิฯโดยเสี ยงข้างมากก่อน
ข้ อ ๓๒. เหรัญญิกมีอาํ นาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แล้วต้อง
รายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิฯทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้ อ ๓๓. เงินสดของมูลนิธิฯหรื อเอกสารสิ ทธิ ตอ้ งนําฝากไว้กบั ธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลคํ้า
ประกัน แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิฯจะเห็นสมควร และหากมูลนิธิฯประสงค์จะซื้ อพันธบัตร
รัฐบาล ให้ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน แต่ท้งั นี้ตอ้ งไม่นาํ ทรัพย์สินส่ วนที่เป็ นทุนมา
ดําเนินการดังกล่าว
ข้ อ ๓๔. การสัง่ จ่ายเงินโดยเช็คจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิฯหรื อผูท้ าํ การแทนกับ
เลขานุการหรื อเหรัญญิกลงนามทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ายได้
ข้ อ ๓๕. การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจําสํานักงาน ให้จ่ายเพียงดอกผล
อัน เกิดจากทรัพย์สินที่เป็ นทุน เงินที่ผบู ้ ริ จาคมิได้แสดงเจตนาให้เป็ นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ และ
รายได้อนั เกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิฯ

ข้ อ ๓๖. ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจน
กําหนดอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ
ข้ อ ๓๗. ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯจัดทํารายงานสถานะการเงินของมูลนิธิฯในรอบระยะเวลาบัญชีที่ ผ่านมา
เสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจําปี
หมวดที่ ๑๐
การแก้ ไข เพิม่ เติมข้ อบังคับของมูลนิธิฯ
ข้ อ ๓๘. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทําได้ โดยเฉพาะ ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯซึ่ งต้องมี
กรรมการมูลนิธิฯเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมตั ิให้
แก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวน
กรรมการที่เข้าประชุม
หมวดที่ ๑๑
การเลิกมูลนิธิฯ
ข้ อ ๓๙. การสิ้ นสุ ดของมูลนิธิฯนั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ให้มูลนิธิฯเป็ นอันสิ้ นสุ ดลงโดยมิตอ้ ง
ให้ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้
๓๙.๑ เมื่อมูลนิธิฯได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์ตามคํามัน่
เต็มจํานวน
๓๙.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิฯจํานวนสองในสามมีมติให้ยกเลิก
๓๙.๓ เมื่อมูลนิธิฯไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจํานวนกรรมการที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับมูลนิธิ
๓๙.๔ เมื่อมูลนิธิฯไม่สาํ มารถดําเนิ นการต่อไปได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด
หมวดที่ ๑๒
บทเบ็ดเตล็ด
ข้ อ ๔๐. การตีความข้อบังคับของมูลนิ ธิฯ หากเป็ นที่สงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิฯโดยเสี ยงข้างมากของ
จํานวนกรรมการที่มีอยูเ่ ป็ นผูช้ ้ ีขาด
ข้ อ ๔๑. ให้นาํ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยมูลนิธิฯมาใช้บงั คับในเมื่อข้อบังคับ
ของมูลนิธิฯไม่ได้กาํ หนดไว้หรื อกําหนดไว้ขดั แย้ง

ข้ อ ๔๒. มูลนิธิฯต้องไม่ดาํ เนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรื อเพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิน้ นั เอง

ลงนาม_________________________ผูจ้ ดั ทําข้อบังคับ
(นายบุญช่วย ไพจิตร)
ประธานกรรมการมูลนิธิ

