เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๗๒ ง

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ
กรุงเทพมหานคร
เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
“มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์”
ด้วย นางพิชญา รัตนพล ผู้รับมอบอํานาจ ได้ยื่นคําร้องขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของมู ล นิ ธิ สํ า นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ ทั้ ง ฉบั บ ตามข้ อ บั ง คั บ มู ล นิ ธิ สํ า นั ก งานทรั พ ย์ สิ น
ส่วนพระมหากษัตริย์ แนบท้ายประกาศนี้
นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิรายนี้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๒๖ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
นิรันดร์ กัลยาณมิตร
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ขอบังคับ
มูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
หมวดที่ 1
ชื่อเครื่องหมายและสํานักงานที่ตั้ง
ขอ 1 มูลนิธิชื่อวา “มูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย” ยอวา “มทก.” เรียกเปนภาษาอังกฤษวา
“ CROWN PROPERTY BUREAU FOUNDATION ” (CPBF)
ขอ 2 เครื่ องหมายของมู ล นิธิฯ นี้ คื อ รู ป ครุฑ ครอบพระมหามงกุ ฎอั น เป นตราเครื่ องหมายของสํานั ก งาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย มีโบวและตัวหนังสือ “มูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย”
อยูภายใตครุฑแสดงถึงความยั่งยืนมั่นคงยาวนาน และดานหลังเปนวงกลมสีเหลืองแสดงถึงแสงสวางและ
ความอบอุนที่มอบใหแกสังคม

ขอ 3 สํานักงานของมูลนิธิฯ ตั้งอยูที่ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เลขที่ 173 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ขอ 4 ในขอบังคับนี้ “องคกรพัฒนาเอกชน” หมายถึง มูลนิธิฯ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเปนหนวยงาน
เอกชนที่ทํางานดานพัฒนาสังคม หรือโครงการพัฒนาสังคม
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค
ขอ 5 วัตถุประสงคของมูลนิธิฯ นี้ คือ
5.1 สงเสริมและสนับสนุน การทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาชุมชนเมือง และการพัฒนาประเทศ
5.2 สงเสริมและสนับสนุนชุมชนแออัดในที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยในการ
กอตั้งและพัฒนาองคกรชุมชน เพื่อสามารถดําเนินการแกไขปญหาของชุมชนทั้งดานที่อยูอาศัยเศรษฐกิจ
และสังคม
5.3 รวมกับองคกรชุมชนในที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยบริหารจัดการอาคารและ
ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของชุมชน
5.4 สงเสริมความรวมมือ และการประสานงานทั้งในระหวางองคกรพัฒนาภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐ
5.5 รวมมือกับหนวยงานและบุคคลในวงการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะชุมชนแออัด
5.6 สงเสริมและสนับสนุนองคกรหรือบุคคลทั่ว ๆ ไปที่มูลนิธิฯ เห็นสมควร เพื่อใหการสงเสริมและ
สนับสนุนในการพัฒนาประสิทธิภาพ
5.7 ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับหนวยงานตางๆ และองคการ
การกุศลอื่นๆ เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานงานและสื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนงานดาน
จราจรเพื่อสาธารณประโยชน
5.8 ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด

หมวดที่ 3
ทุนทรัพย ทรัพยสิน และการไดมาซึ่งทรัพยสิน
ขอ 6 ทรัพยสินของมูลนิธิฯ มีทุนเริ่มแรก คือ
6.1 เงินจํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
ขอ 7 มูลนิธิฯ อาจไดมาซึ่งทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี้
7.1 เงินหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหโดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมิไดมีเงื่อนไขผูกพันใหมูลนิธฯิ
ตองรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
7.2 เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมีจิตศรัทธาบริจาคให
7.3 ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิฯ
7.4 รายไดอื่น ๆ ทีไ่ มขัดกับวัตถุประสงคของขอบังคับนี้
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หมวดที่ 4
คุณสมบัติ และการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ขอ 8 กรรมการของมูลนิธิฯ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
8.1 มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
8.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
8.3 ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก เวนแตจะไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8.4 ไมประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียตอสังคม
ขอ 9 กรรมการของมูลนิธิฯ พนจากตําแหนงเมือ่
9.1 ถึงคราวออกตามวาระ
9.2 ตายหรือลาออก
9.3 ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 8
9.4 เปนผูมีความประพฤติและปฏิบัติตนเปนที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติใหออกโดยมี
คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการมูลนิธิฯ

หมวดที่ 5
การดําเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ขอ 10 มูลนิธินี้ ดําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีจํานวนไมนอยกวา 7 คน แตไมเกิน 25 คน ประกอบดวย
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ กรรมการมูลนิธิฯ เหรัญญิก เลขานุการมูลนิธิฯ และ
ตําแหนงอื่นๆ ตามแตคณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร
ขอ 11 คณะกรรมการมูลนิธิฯ อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป
ขอ 12 วิธเี ลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ใหปฏิบตั ิดังนี้
12.1 ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการผูเริ่มจัดตั้งมูลนิธิฯ เปนผูเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวยประธานกรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการอื่น ๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามขอบังคับ
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12.2
12.3
12.4
12.5

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ชุดตอ ๆ ไปใหคณะกรรมการมูลนิธิฯ ชุดที่ดํารงตําแหนงอยูเลือกตั้ง
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการอื่น ๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควรตามขอบังคับ
การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ใหถือเสียงขางมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เปน
มติของที่ประชุม
กรรมการมูลนิธิฯ ที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกเขาเปนกรรมการมูลนิธิฯ ไดอีก
ถาตําแหนงกรรมการมูลนิธิฯ วางลง ใหคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่เหลืออยูตั้งบุคคลอื่นเปนกรรมการ
มูลนิธิฯ แทนตําแหนงที่วาง กรรมการมูลนิธิฯ ผูไดรับการแตงตั้งซอมอยูในตําแหนงเทาวาระของ
ผูที่ตนแทน

หมวดที่ 6
อํานาจหนาที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ
ขอ 13 คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ
และภายใตขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจหนาที่ตาง ๆ ดังตอไปนี้
13.1 กําหนดนโยบายของมูลนิธิฯ และควบคุมการดําเนินงานตามนโยบายนั้น
13.2 ควบคุมการเงินและทรัพยสินตาง ๆ ของมูลนิธิฯ
13.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล รายไดรายจายตอกระทรวงมหาดไทย
13.4 ดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และวัตถุประสงคของขอบังคับนี้
13.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ
13.6 แตงตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ เพื่อดําเนินการเฉพาะอยาง
ของมูลนิธิฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
13.7 เชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทําประโยชนใหขอมูลเปนพิเศษ เปนกรรมการกิตติมศักดิ์
13.8 เชิญผูทรงเกียรติเปนผูอุปถัมภมูลนิธิฯ
13.9 เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
13.10 อํานาจหนาที่อื่น ๆ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ และไมขัดตอขอบังคับนี้
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ขอ 14 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
14.1 เปนประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
14.2 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
14.3 เปนผูแทนของมูลนิธิฯ ในการติดตอกับบุคคลภายนอกและในการทํานิติกรรมใด ๆ ของมูลนิธิฯ
หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ขอบังคับ และสรรพหนังสืออันเปนหลักฐานของมูลนิธิฯ และ
ในการอรรถคดีนั้น เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิฯ หรือกรรมการมูลนิธิฯ ที่ประธานมอบหมาย
ไดลงลายมือชื่อแลว จึงเปนอันใชได
14.4 แตงตั้งหรือถอดถอน ผูจัดการมูลนิธิฯ ซึ่งเปนเจาหนาที่ประจําของมูลนิธิฯ รับผิดชอบเปนผูบ ริหาร
ควบคุมการดําเนินงานตามแผนงานโครงการของมูลนิธิฯ
14.5 ปฏิบัตกิ ารอื่น ๆ ตามขอบังคับและมติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ขอ 15 ใหกรรมการมูลนิธิฯ ที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อประธานไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายใหทําการแทน
ขอ 16 ถาประธานกรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการมูลนิธิฯ ที่ไดรับมอบหมายไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในการ
ประชุมคราวหนึ่งคราวใดไดใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิฯ คนใดคนหนึ่ง เปนประธานสําหรับการ
ประชุมคราวนั้น
ขอ 17 เลขานุการมูลนิธิฯ เปนผูจัดการมูลนิธิฯ โดยตําแหนง มีหนาที่ติดตอประสานงานทั่ว ไปรักษาระเบียบ
ขอบังคับของมูลนิธิฯ นัดประชุมกรรมการตามคําสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิฯ และทํารายงานการประชุม
ตลอดจนรายงานกิจการมูลนิธิฯ
ขอ 18 เหรัญญิกมีหนาที่ควบคุมการเงินทรัพยสินของมูลนิธิฯ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของใหถูกตอง
และเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการของมูลนิธิฯ กําหนด
ขอ 19 สําหรับกรรมการตําแหนงอื่น ๆ ใหมีหนาที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ กําหนด โดยทําเปนคําสั่งระบุ
อํานาจหนาที่ใหชัดเจน
ขอ 20 คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีสิทธิ์เขารวมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิฯ ได
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หมวดที่ 7
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ขอ 21 คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะตองจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปทุก ๆ ปภายในเดือน สิงหาคม ตองมี
กรรมการมูลนิธิฯ เขาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ขอ 22 การประชุมวิสามัญอาจมีไดในเมื่อ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ หรือเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ตั้งแต 2
คนขึ้นไป แสดงความประสงคไปยังประธานกรรมการมูลนิธิฯ หรือทําการแทนขอใหมีการประชุมก็ให
เรียกประชุมวิสามัญได
ขอ 23 กําหนดการประชุมและองคประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะกําหนด
ซึ่งถามิไดกําหนดไวในสวนที่เกี่ยวของกับกําหนดการประชุม ใหคณะกรรมการตกลงกันเอง และในสวน
ที่เกี่ยวของกับองคประชุมใหใชขอ 21 บังคับโดยอนุโลม
ขอ 24 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือคณะอนุกรรมการ หากมิไดมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอื่น
มติของที่ประชุมใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
เปนผูชี้ขาด
กิจการใดที่เปนงานประจําหรือเปนกิจการเล็กนอย ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มีอาํ นาจสัง่ ใหใชวธิ ี
สอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ แตประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตอง
รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในคราวตอไปถึงมติและกิจการที่ไดดําเนินการไปตามมตินั้น
กิจการใดเปนงานประจําหรือกิจการเล็กนอยหรือไมยอมอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิฯ
ขอ 25 ในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ หรือประธานที่ประชุมมี
อํานาจเชิญ หรืออนุญาตใหบุคคลที่เห็นสมควรเขารวมประชุม ในฐานะแขกผูมีเกียรติหรือผูสังเกตการณ
หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อใหคําปรึกษาแกที่ประชุมได
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หมวดที่ 8
การเงิน
ขอ 26 ใหเหรัญญิกมูลนิธิฯ และกรรมการ ทานใดทาน โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการมูลนิธิฯ เปนผูมี
อํ า นาจในการสั่ ง จ ายเงิ นค า ใช จ า ยประจํ า เชน เงิ น เดื อ นและสวั สดิ ก ารเจ าหน า ที่ คาใช จา ยสํ า นั ก งาน
คาใชจายการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ
การสั่งจายนอกเหนือจากกรณีดังกลาวขางตน จะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการมูลนิธิฯ
แลวแตกรณีภายใตระเบียบเกี่ยวกับการเงินของมูลนิธิฯ ที่ออกเพิ่มเติม
ขอ 27 เงิ น สดของมู ล นิ ธิ ฯ หรื อ เอกสารสิ ท ธิ ต อ งนํ า ฝากไว กั บ ธนาคารหรื อ สถาบั น การเงิ น อื่ น ใดแล ว แต
คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเห็นสมควร
ขอ 28 ในการใชจายของมูลนิธิฯ ใหจายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินที่เปนทุนของมูลนิธฯิ และเงินทีผ่ บู ริจาค
มิไดแสดงเจตนาใหเปนเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ
ขอ 29 ใหคณะกรรมการมูลนิธิฯ วางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและทรัพยสินของมูลนิธิฯ ตลอดจน
กําหนดอํานาจหนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับรายรับและจายเงินนอกเหนือจากที่กําหนดไวโดยไมขัดกับขอบังคับ
ขอ 30 ใหมีผูสอบบัญชีของมูลนิธิฯ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ เห็นชอบ และแตงตั้งจากบุคคลที่มิใชกรรมการ
หรือเจาหนาที่อื่นของมูลนิธิฯ โดยจะใหดํารงตําแหนงกิตติมศักดิ์ หรือไดรับคาตอบแทนอยางไรสุดแตที่
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะกําหนด
ขอ 31 ผูสอบบัญชีมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิฯ และรับรองบัญชีงบดุลประจําปที่คณะกรรมการ
มูลนิธิฯ จะตองรายงานตอกระทรวงมหาดไทยผูสอบบัญชีมีสิทธิ์ตรวจสอบบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวของ
ตลอดจนสอบถามกรรมการมูลนิธิฯ และเจาหนาที่ของมูลนิธิฯ ในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
และเอกสารดังกลาวได
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หมวดที่ 9
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 32 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดโดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งตองมีกรรมการ
มูล นิธิ ฯ เขา ประชุ มไมนอยกว าสามในสี่ของจํ านวนกรรมการทั้งหมด และมติ ให แก ไขหรื อเพิ่ มเติ ม
ขอบังคับตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่เขาประชุม

หมวดที่ 10
การเลิกมูลนิธิฯ
ขอ 33 การสิ้นสุดของมูลนิธิฯ นั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไวแลวใหมูลนิธิฯ เปนอันสิ้นสุดโดยมิตองใหศาล
สั่งเลิกดวยเหตุตอไปนี้
33.1 เมื่อมูลนิธิฯ ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลแลวไมไดรับทรัพยสินตามคํามั่น
เต็มจํานวน
33.2 เมื่อกรรมการมูลนิธิฯ จํานวนสองในสามมีมติใหยกเลิก
33.3 เมื่อมูลนิธิฯ ไมอาจหากรรมการไดครบตามจํานวนกรรมการที่กําหนดไวในขอบังคับ
33.4 เมื่อมูลนิธิฯ ไมสามารถดําเนินการตอไปไดไมวาดวยเหตุผลใด ๆ
ขอ 34 หากมูลนิธิฯ ตองเลิกดําเนินงานทรัพยสินตาง ๆ ของมูลนิธิฯ ตองมอบใหกับสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย
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หมวดที่ 11
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ 35 การตีความในขอบังคับของมูลนิธิฯ หากเปนที่สงสัย ใหคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยเสียงขางมากของ
จํานวนกรรมการที่มีอยูเปนผูชี้ขาด
ขอ 36 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมูลนิธิ มาใชบังคับในเมื่อขอบังคับของ
มูลนิธิฯ มิไดกําหนดไว
ขอ 37 หากมู ล นิ ธิฯ ต องมิ ใช เ ป น การหาผลประโยชน เพื่ อบุ คคลใดบุ ค คลหนึ่ ง นอกจากเพื่อดํ าเนิน การตาม
วัตถุประสงคของมูลนิธิฯ นั้นเอง

