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๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ
จังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง จดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ “มูลนิธิเพื่อพัฒนาพุทธสมาคมจังหวัดชัยภูม”ิ
ด ว ย นายสานนท ด า นภั ก ดี ได ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ ของมู ล นิ ธิ
เพื่อพัฒนาพุทธสมาคมจังหวัดชัยภูมิ ตอนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดชัยภูมิ มีใจความสําคัญ ดังตอไปนี้
ขอบังคับ
มูลนิธเิ พื่อพัฒนาพุทธสมาคมจังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๕
หมวด ๑
ชื่อ เครื่องหมายและที่ตงั้ สํานักงาน
ขอ ๑ มูลนิธินี้ชื่อวา “มูลนิธิเพื่อพัฒนาพุทธสมาคมจังหวัดชัยภูมิ” เรียกเปนภาษาอังกฤษวา
“The Foundation for Chaiyaphum Buddhist Association Development.”
ขอ ๒ เครื่องหมายของมูลนิธินี้คือ เครื่องหมายวงกลมรูปธรรมจักรมีอุณาโลมรัศมีอยูกลางวงลอ
พระธรรมจักร มีตัวหนังสือที่ขอบดานบนวา “มูลนิธิเพื่อพัฒนาพุทธสมาคม” ดานลางวา “จังหวัดชัยภูมิ”
ตามรูปแบบและลักษณะ ดังนี้

ขอ ๓ สํานักงานใหญของมูลนิธิตั้งอยูที่ สํานักงานพุทธสมาคมจังหวัดชัยภูมิ วัดทรงศิลา
พระอารามหลวง เลขที่ ๑๗๙ ถนนราชทัณฑ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จัง หวัด ชัยภู มิ
รหัสไปรษณีย ๓๖๐๐๐
E-Mail : Foundation _CPM.Buddhist@outlook.co.th โทรศัพท ๐๔๔-๘๑๑๐๑๐
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หมวด ๒
วัตถุประสงค
ขอ ๔ วัตถุประสงคของมูลนิธินี้ คือ
๔.๑ เพื่อสนับสนุนกิจการเกี่ยวแกพระพุทธศาสนา
๔.๒ เพื่อสนับสนุนสงเสริมและเผยแพรเชิดชูหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา
๔.๓ รวมมือกับองคการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน
๔.๔ ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง
หมวด ๓
ทรัพยสินและการไดมาซึ่งทรัพยสิน
ขอ ๕ ทรัพยสินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรกเปนเงินสดจํานวน ๒๕๑,๗๓๐.๑๒ บาท (สองแสนหาหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดรอยสามสิบบาทสิบสองสตางค)
ขอ ๖ มูลนิธิอาจไดมาซึ่งทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี้
๖.๑ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหโดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยไมมีเงื่อนไข
ผูกมัดใหมูลนิธิตองรับผิดชอบในหนี้สินหรือการผูกพันอื่นใด
๖.๒ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมีจิตศรัทธาบริจาคให
๖.๓ ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิ
๖.๔ รายไดจากการสนับสนุนภารกิจหรือกิจกรรมของมูลนิธิ
หมวด ๔
คุณสมบัติและการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ขอ ๗ กรรมการของมูลนิธิตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๗.๑ มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ป บริบูรณ
๗.๒ ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
๗.๓ ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก เวนแตจะไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๘ กรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนง เมื่อ
๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ
๘.๒ ตายหรือลาออก
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับ ขอ ๗
๘.๔ เปนผูมีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิ
มีมติใหออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ
หมวด ๕
การดําเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ
ขอ ๙ มูลนิธิดําเนินการโดย คณะกรรมการมูลนิธิ มีจํานวนไมนอยกวา ๗ คน แตไมเกิน ๑๕ คน
ประกอบดวย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิกมูลนิธิ
และตําแหนงอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร
ขอ ๑๐ วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิใหปฏิบัติ ดังนี้
ใหคณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดํารงตําแหนงอยู เลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิและกรรมการอื่น ๆ
ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามขอบังคับ
ขอ ๑๑ กรรมการมูลนิธิอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป
ขอ ๑๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิใหถือเสียงขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
เปนมติของที่ประชุม หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานลงคะแนนเพื่อตัดสินไดอีกครั้งหนึ่ง
ขอ ๑๓ กรรมการมูลนิธิที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกเขาเปนกรรมการมูลนิธิไดอีก
ขอ ๑๔ ถาตําแหนงกรรมการมูลนิธิวางลง ใหคณะกรรมการมูลนิธิที่เหลืออยูตั้งบุคคลอื่น
เปนกรรมการมูลนิธิ แทนตําแหนงที่วาง กรรมการมูลนิธิผูไดรับการตั้งยอมอยูในตําแหนงเทาวาระ
ของผูที่ตนแทน หากกรรมการมูลนิธิที่วางลงมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมเกิน ๙๐ วัน
ไมตองตั้งบุคคลอื่นเปนกรรมการมูลนิธิใหมมาทดแทนตําแหนงที่วางก็ได
หมวด ๖
อํานาจหนาทีค่ ณะกรรมการมูลนิธิ
ขอ ๑๕ คณะกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของมูลนิธิตามวัตถุประสงค
ของมูลนิธิ ภายใตขอบังคับนี้และใหมีอํานาจหนาที่ตามมติของที่ประชุมกรรมการมูลนิธิ ดังตอไปนี้
๑๕.๑ กําหนดนโยบายของมูลนิธิและดําเนินงานตามนโยบายนั้น
๑๕.๒ ควบคุมการเงินและทรัพยสินตาง ๆ ของมูลนิธิ
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๑๕.๓ เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงินและบัญชีงบดุล รายไดรายจายตอนายทะเบียน
๑๕.๔ ดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและวัตถุประสงค
ของขอบังคับนี้
๑๕.๕ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการมูลนิธิ
๑๕.๖ แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะอนุ ก รรมการขึ้ น คณะหนึ่ ง หรื อ หลายคณะ
เพื่อดําเนินการเฉพาะอยางของมูลนิธิ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๕.๗ เชิญผูทรงคุณวุฒิหรือบุคคลที่ทําประโยชนใหมูลนิธิเปนพิเศษเปนกรรมการกิตติมศักดิ์
๑๕.๘ เชิญผูทรงเกียรติเปนผูอุปถัมภมูลนิธิ
๑๕.๙ เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๕.๑๐ แตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่ประจําของมูลนิธิ
ขอ ๑๖ ประธานกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑๖.๑ เปนประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๖.๒ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๖.๓ เปนผูแทนของมูลนิธิในการติดตอกับบุคคลภายนอกหรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร
ขอบังคับ สรรพหนังสืออันเปนหลักฐานของมูลนิธิและในการทํานิติกรรมใด ๆ ของมูลนิธิ เมื่อประธาน
กรรมการมู ล นิ ธิ ห รื อ ผู ทํ า การแทนประธานมู ล นิ ธิ ห รื อ กรรมการมู ล นิ ธิ ผู ไ ด รั บ มอบหมาย ๒ คน
ไดลงลายมือชื่อแลวจึงเปนอันใชได
๑๖.๔ ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามขอบังคับและมติของคณะกรรมการมูลนิธิ
ขอ ๑๗ ใหรองประธานกรรมการมูลนิธิ ทําหนาที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเมื่อประธาน
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือในกรณีที่ประธานมอบหมายใหทําการแทน
ขอ ๑๘ ถาประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ในการประชุม คราวหนึ่ง คราวใดได ใหที่ป ระชุม เลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่ง เปน ประธาน
สําหรับการประชุมคราวนั้น
ขอ ๑๙ เลขานุการมูลนิธิมีหนาที่ควบคุมกิจการ และดําเนินการประจํามูลนิธิ ติดตอประสานงานทั่วไป
รักษาระเบียบตามขอบัง คับ ของมูลนิธิ นัด ประชุมกรรมการตามคําสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ
และทํารายงานการประชุมตลอดจนรายงานกิจการมูลนิธิ
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ขอ ๒๐ เหรั ญ ญิ ก มู ล นิ ธิ มี ห น า ที่ ค วบคุ ม การเงิ น ทรั พ ย สิ น ตลอดจนบั ญ ชี แ ละเอกสาร
ที่เกี่ยวของใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด
ขอ ๒๑ สํ า หรั บ กรรมการตํ า แหน ง อื่ น ๆ ให มี ห น า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการมู ล นิ ธิ กํ า หนด
โดยทําเปนคําสั่งระบุอํานาจหนาที่ใหชัดเจน
ขอ ๒๒ คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิเขารวมประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได
หมวด ๗
กรรมการทีป่ รึกษาและกรรมการอุปถัมภ
ขอ ๒๓ คณะกรรมการมูลนิธิมีอํานาจนิมนตและแตงตั้งบรรพชิต พรอมกับเชิญและแตงตั้งคฤหัสถ
เปนกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการอุปถัมภก็ได การนิมนตและเชิญดังกลาวใหประธานกรรมการมูลนิธิเปนผูลงนาม
ขอ ๒๔ ใหประธานกรรมการมูลนิธินิมนตหรือเชิญกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการอุปถัมภ
เขาฟงการประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิไดในโอกาสอันควร เพื่อรับฟงการดําเนินงานของคณะกรรมการ
และเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอมูลนิธิแตไมมีสิทธิลงคะแนนเสียง
หมวด ๘
อนุกรรมการ
ขอ ๒๕ คณะกรรมการมูลนิธิอาจแตงตั้ง หรือถอดถอนอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม
โดยจะแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการประจําหรือเพื่อการใดเปนกรณีพิเศษเฉพาะคราวใดก็ไดและในกรณีที่
คณะอนุกรรมการมูลนิธิไมไดแตงตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการ
ในตําแหนงอื่น ก็ใหคณะอนุกรรมการแตละคณะแตงตั้งเลือกกันเองใหดํารงตําแหนงดังกลาวได
ขอ ๒๖ อนุ ก รรมการอยู ใ นตํ า แหน ง จนกว า จะเสร็ จ งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายให ก ระทํ า
สวนคณะอนุกรรมการประจําอยูในตําแหนงตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด ซึ่งถามิไดกําหนดไว
ก็ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเปนผูแตงตั้งและอนุกรรมการที่พนจากตําแหนง
อาจไดรับแตงตั้งอีกก็ไดอนุกรรมการมูลนิธิมีหนาที่ ดังนี้
๒๖.๑ ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
๒๖.๒ เสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๘๖ ง

หนา้ ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมวด ๙
การประชุมกรรมการ
ขอ ๒๗ คณะกรรมการมูลนิธิ จะตองจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปทุก ๆ ป ภายในเดือนธันวาคม
และตองมีกรรมการมูลนิธิเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๒๘ การประชุมวิสามัญอาจมีไดในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิ
ตั้งแต ๗ คนขึ้นไป แสดงความประสงคไปยังประธานกรรมการมูลนิธิหรือผูทําการแทนประธานมูลนิธิ
ขอใหมีการประชุมก็ใหเรียกประชุมวิสามัญได
ขอ ๒๙ กําหนดการประชุมและองคประชุมของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิ
จะกําหนด ซึ่งถามิไดกําหนดไวใหคณะอนุกรรมการตกลงกันเองและในสวนที่เกี่ยวกับองคประชุมใหใช
ขอ ๒๗ บังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๐ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หากมิไดมีขอบังคับกําหนดไว
เปนอยางอื่น มติของที่ประชุมใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน
ที่ประชุมเปน ผูชี้ข าด กิจการใดที่เปนงานประจําหรือเปนกิจการเล็กนอย ประธานกรรมการมูลนิธิ
มีอํานาจสั่งใหใชวธิ ีสอบถามทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แตประธานกรรมการมูลนิธิ
ตองรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวตอไปถึงมติและกิจการที่ไดดําเนินการไปตามมตินั้น
กิจการใดเปนงานประจําหรือเปนกิจการเล็กนอยหรือไมยอมอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ
ขอ ๓๑ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิ
หรือประธานที่ประชุมมีอํานาจเชิญหรืออนุญาตใหบุคคลที่เห็นสมควรเขารวมประชุมในฐานะแขกผูมีเกียรติ
หรือผูสังเกตการณหรือเพื่อชี้แจงหรือเพื่อใหคําปรึกษาแกที่ประชุมได
ขอ ๓๒ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรืออนุกรรมการมูลนิธิสามารถประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวด ๑๐
การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๓๓ ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอํานาจสั่ง จายเงิน ไดคราวละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) ถาเกินกวาจํานวนดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก
เว น แตก รณี จํา เป น และเร ง ด ว นใหอ ยูใ นดุ ลยพินิ จของประธานกรรมการมูล นิธิ ที่จ ะอนุมั ติใ หจ ายได
แลวตองรายงานใหคณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวตอไป

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๘๖ ง

หนา้ ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ขอ ๓๔ เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่เก็บรักษาเงินสดไดครั้งละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน)
ขอ ๓๕ เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ ตองนําฝากไวกับธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน
แลวแตคณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร
ขอ ๓๖ การสั่งจายเงินโดยเช็คหรือตั๋วสั่งจายเงิน จะตองมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ
กับเลขานุการ หรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้งจึงจะเบิกจายได
ขอ ๓๗ ในการใชจายเงินของมูลนิธิใหจายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินที่เปนทุนของมูลนิธิ
และเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิและเงินที่มีผูบริจาคโดยมิไดแสดงเจตนาใหเปนเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ
ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและทรัพยสินของมูลนิธิ
ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับการรับเงินและการจายเงิน นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบังคับ
ขอ ๓๙ ให มี ผู สอบบั ญชี ของมู ลนิ ธิ ซึ่ งคณะกรรมการมู ลนิ ธิ เห็ นชอบและแต งตั้ งจากบุ คคล
ที่มิใชกรรมการหรือเจาหนาที่อื่นของมูลนิธิ
ขอ ๔๐ ผูสอบบัญชีมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิและรับรองบัญชีงบดุลประจําป
ที่คณะกรรมการมูลนิธิจะตองรายงานตอนายทะเบียน ผูสอบบัญชีมีสิทธิตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของ
ตลอดจนสอบถามกรรมการมูลนิธิและเจาหนาที่ของมูลนิธิในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเงินและเอกสาร
ดังกลาวได
หมวด ๑๑
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ ๔๑ การแกไ ขเพิ่ม เติม ขอบัง คับ จะกระทําไดโ ดยเฉพาะที่ป ระชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
ซึ่งตองมีกรรมการมูลนิธิเขารวมประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และมติใหแกไข
หรือเพิ่มเติมขอบังคับตองประกอบดวยคะแนนเสียงของกรรมการไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการที่เขาประชุม
หมวด ๑๒
การเลิกมูลนิธิ
ขอ ๔๒ ถามู ลนิ ธิ ต องเลิ กล มไปโดยมติ ของคณะกรรมการหรือโดยเหตุ ใดก็ ตามทรั พย สิ นทั้ งหมด
ของมูลนิธิที่เหลืออยูใหตกเปนกรรมสิทธิ์แกพุทธสมาคมจังหวัดชัยภูมิ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๘๖ ง

หนา้ ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ขอ ๔๓ การสิ้นสุดของมูลนิธินั้นนอกจากที่กฎหมายบัญญัติไวแลวใหมูลนิธิเปนอันสิ้นสุดลง
โดยมิตองใหศาลสั่งเลิกดวยเหตุตอไปนี้
๔๓.๑ เมื่อมูลนิธิไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลว ไมไดรับทรัพยสิน
ตามคํามั่นเต็มจํานวน
๔๓.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิจํานวนสามในสี่มีมติใหยกเลิก
๔๓.๓ เมื่อมูลนิธิไมอาจหากรรมการไดครบตามจํานวนกรรมการที่กําหนดไวในในขอบังคับ
๔๓.๔ เมื่อมูลนิธิไมสามารถดําเนินการตอไปไดไมวาดวยเหตุใด ๆ
หมวด ๑๓
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ ๔๔ การตีความในขอบังคับของมูลนิธิ หากเปนที่สงสัยใหคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก
ของจํานวนกรรมการที่มีอยูเปนผูชี้ขาด
ขอ ๔๕ ใหนําบทบัญญัติ แ หง ประมวลกฎหมายแพง และพาณิ ชยวา ดว ยมูล นิธิม าใชบัง คั บ
หากขอบังคับของมูลนิธิมิไดกําหนดไว
ขอ ๔๖ มู ลนิ ธิ ไม ดํ าเนิ นการหาผลประโยชน มาแบ งป นกั นหรื อเพื่ อบุ คคลใดนอกจากดํ าเนิ นการ
ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ
นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดชัยภูมิ ไดจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธิรายนี้แลว
ตามใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนฯ ม.น.๔ ทะเบียนเลขที่ ชย ๕๐๕๖/๒๕๓๕ เลขที่อนุญาต ๓/๒๕๖๕
ตั้งแตวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๒๖ แหง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พรเทพ วัชกีกุล
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ
นายทะเบียนมูลนิธิจงั หวัดชัยภูมิ

