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************************************************************************ 

 
หมวดที ่1 

ชือ่ เครือ่งหมาย และทีต่ ัง้ส านกังาน 
ข้อ 1.   มูลนิธิให้ชือ่วา่ “มูลนิธพิฒันาชุมชนผาปงั“  ชือ่ยอ่ว่า มพป.. เรยีกเป็น

ภาษาองักฤษวา่ Foundation for Phapang Community 
Development มีชือ่ยอ่ว่า FPC. 

ข้อ 2 เครือ่งหมายของมูลนิธิน้ี คอื มีดอยหลวงและดอยอานม้า สเีขียว เป็นฐาน
ความเข้มแข็ง และมีสญัลกัษณ์ของบุคลากรชาวผาปงั 5 หมู่บ้านคลอ้งแขน
กนัไวแ้สดงถึงความสามคัคีในชุมชน เป็นฐานความเข้มแข็ง มีตวัอกัษรสี
เขียวเขียนว่า “มูลนิธพิฒันาชุมชนผาปงั”ศูนย์กลางการประสานการมีสว่น
รว่มของชุมชนต าบลผาปงัย ั่งยืน 

 
 

ข้อ 3 ส านกังานของมูลนิธติ ัง้อยูว่ดัผาปงักลาง หมู่ที ่3 ต าบลผาปงั อ าเภอแม่พรกิ 
จงัหวดัล าปาง 52180 

 

หมวดที ่2 
วตัถุประสงค ์

ข้อ 4. วตัถุประสงค์ของมูลนิธ ิมีดงัต่อไปน้ี 
4.1 เพือ่สง่เสรมิ และสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการตามรอยพระ

ยคุลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

4.2 เพือ่เป็นศูนย์กลางประสานการมีสว่นร่วมขององค์กรเครอืข่ายความ
รว่มมือท ัง้ภาครฐั รฐัวสิาหกิจ เอกชน และภาคประชาชนให้มีโอกาส

                                                   
                      



แสดงความคดิเห็น รว่มคดิ ร่วมท า ร่วมตดัสนิใจ และรว่มเป็นเจา้ของ
การพฒันาชุมชนต าบลผาปงัอย่างมีระบบทีย่ ั่งยนื 

4.3 เพือ่เป็นองค์กรทีป่รกึษาการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในต าบลผาปงั 
เพือ่ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ในชุมชน การบรหิารจดัการความรู ้ การ
พฒันาเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน และแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมใน
ต าบลผาปงั และพื้นทีข่้างเคยีง 

4.4 เพือ่พฒันาชุมชนผาปงัให้เป็นต้นแบบการพฒันาวสิาหกิจชุมชนทีย่ ั่งยนื 
บนพื้นฐานความร่วมมือและการมีสว่นร่วมของประชาชนในด้านการ
พฒันาเศรษฐกิจพลงังาน อตุสาหกรรม การเกษตรการค้าการขาย รวม
ไปถึงการพฒันาสงัคมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สาธารณสขุ และ
สิง่แวดล้อม 

4.5 เพือ่น านโยบาย ยทุธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการความรว่มมือ
แบบประชาชนมีส่วนรว่ม ไปด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ทีไ่ม่ขดั
ต่อกฎหมาย และศีลธรรม 

4.6 เพือ่ด าเนินการหรือร่วมมือกบัองค์การกุศลอืน่ๆ เพือ่สาธารณประโยชน์ 
4.7 ไม่ด าเนินการเกีย่วข้องกบัการเมืองแต่ประการใด 

 
หมวดที ่3 

ทุนทรพัย์ ทรพัย์สนิ และการไดม้าซึ่งทรพัย์สนิ 
ข้อ 5.   ทรพัย์สนิของมูลนิธมิีทุนเริม่แรก คอื 
 เงินสด หรอืสินทรพัย์ จ านวน   300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
ข้อ 6. มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรพัย์สินโดยวธิีอืน่ ๆ อกี ดงัต่อไปน้ี 

6.1 รายได้อนัเกิดจากการพฒันาวสิาหกิจชุมชน หรอืโครงการต่างๆ ของ
มูลนิธิฯ 

6.2 รายได้อนัเกิดจากการอดุหนุน สง่เสรมิ ในการศึกษา วจิยั และพฒันา
โครงการจากหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และเอกชน 

6.3 เงินทีผู่้มีจติศรทัธาบริจาคให้ 
6.4 ดอกผลทีเ่กิดจากทรพัย์สินอนัเป็นทนุของมูลนิธฯิ 

 

หมวดที ่4 
คณุสมบตั ิและการพน้จากต าแหน่งของกรรมการ 

ข้อ 7. กรรมการของมูลนิธติ้องมีคุณสมบตัิดงัน้ี 
7.1 มีอายุไม่ต ่ากว่า 30 ปีบรบิูรณ์ 
7.2 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรอื ไรค้วามสามารถ หรือ เสมือนไร้

ความสามารถตามค าส ั่งศาล 
7.3 ไม่เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
7.4 ไม่เป็นผู้ทีว่งสงัคมรงัเกียจหรอืเคยต้องค าพิพากษาโทษจ าคกุ 
7.5 เป็นผู้มีความประพฤติเรยีบรอ้ย ไม่บกพรอ่งในศีลธรรมอนัดี 

 
ข้อ 8. กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมือ่ 



8.1 อยูใ่นต าแหน่งครบวาระแลว้ 
8.2 ตายหรือลาออก 
8.3 ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 7 แห่งข้อบงัคบัน้ี 
8.4 มีความประพฤติไม่เหมาะสม และปฏิบตัิตนเป็นทีเ่สือ่มเสยี  และ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติให้ออกจากต าแหน่ง โดยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสีข่องคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

 

 
 

หมวดที ่5 
คณะกรรมการมูลนิธ ิ

 
ข้อ 9. คณะกรรมการบรหิาร (Board of Director)ของมูลนิธิน้ี มีอย่างน้อยไม่ต ่า

กวา่ 5 คน อยา่งมากไม่เกิน 31คน ตามทีไ่ด้จดทะเบียนเป็นคร ัง้คราวต่อ
พนกังาน 

ข้อ 10 คณะกรรมการมูลนิธชิุดก่อต ัง้ ก าหนดให้มาจากการแต่งต ัง้กรรมการจากมติ
ทีป่ระชุมสมาชิกชุมชนผาปงั  ก าหนดให้มีการแต่งต ัง้กรรมการชุดก่อต ัง้ 
แลว้ให้กรรมการเป็นผู้แต่งต ัง้ตวัแทนด ารงต าแหน่ง ประธานมูลนิธิ รอง
ประธาน กรรมการ เหรญัญิก และเลขาธกิาร ตามจ านวนทีเ่ห็นสมควรตาม
ข้อบงัคบั 

ข้อ 11. กรรมการทีไ่ด้จดทะเบียนต่อพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ลว้ ให้อยู่ในต าแหน่ง
ได้คราวละ 2 ปี 

ข้อ 12 เมือ่กรรมการชุดก่อต ัง้ได้ปฏิบตัิหน้าทีค่รบวาระแลว้  ก าหนดให้มีการ
เลอืกตัง้คณะกรรมการชุดต่อไป โดยให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านในต าบลผาปัง 
เป็นผู้เลอืกตวัแทนมาด ารงในต าแหน่งกรรมการจ านวนตามทีก่ าหนด
รว่มกนั และก าหนดให้สมาชิกท ัง้ต าบลผาปงัเลือกตัง้ประธานมูลนิธ ิ รอง
ประธาน เหรญัญิก และเลขาธกิาร โดยตรง 

ข้อ 13. กรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัเลอืกตั้งให้เข้าเป็น
กรรมการได้อีกไม่เกิน 2 วาระติดกนั 

ข้อ 14ในกรณีทีก่รรมการ พ้นจากต าแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการของ
มูลนิธิทีพ่้นจากต าแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบตัิหน้าทีก่รรมการ
(รกัษาการ) ของมูลนิธติ่อไปจนกว่ามูลนิธิจะได้รบัแจง้การจดทะเบียน
กรรมการของมูลนิธิทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้เข้ามาใหม่ 

ข้อที ่15ก าหนดให้คณะกรรมการบรหิารเป็นผู้พิจารณาแต่งต ัง้เจา้หน้าที ่
ผู้อ านวยการมูลนิธ(ิDirector) เพือ่มีหน้าทีใ่นการบรหิารตามนโยบาย และ
ตามแผนยทุธศาสตร์ ให้มีอายุการท างานคร ัง้ละ 2 ปี โดยให้ด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกนัได้ไม่เกิน 2 วาระ 

 

หมวดที ่6 
อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการ 



ข้อที ่16ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรยีกว่า“คณะกรรมการบรหิาร” 
ข้อที1่7คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจหน้าทีใ่นการด าเนินกิจการของมูลนิธ ิ ตาม
วตัถุประสงค์ของมูลนิธแิละภายใต้ข้อบงัคบัน้ี ให้มีอ านาจหน้าทีต่่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

17.1 ก าหนดนโยบายของมูลนิธฯิ และด าเนินงานตามนโยบายนัน้ 
17.2 ออกระเบียบเกีย่วกบัการเงิน  การจา่ยเงิน  การเก็บรกัษาเงิน  และ

การจดัหาประโยชน์ของมูลนิธฯิ 
17.3 ควบคมุการเงินและทรพัย์สนิต่างๆ ของมูลนิธฯิ 

17.4 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล รายได้

รายจา่ยต่อ กระทรวงมหาดไทย 

17.5 พิจารณา เห็นชอบ อนุมตัิ การใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ
ต่างๆ 

17.6 จดัต ั้งกองทุน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในต าบลผาปัง รวมถึง

การแต่งต ั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการเฉพาะ

อยา่งของมูลนิธฯิ ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

17.7 แต่งต ัง้หรอืถอดถอนเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และเจา้หน้าที ่หรอืพนกังาน

ประจ ามูลนิธฯิ 

17.8 แต่งต ั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรอืบุคคลทีท่ าประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษ 

เป็นกรรมการกิตติมศกัดิ/์ผู้อปุถมัภ์มูลนิธิฯ/ประธานทีป่รึกษาของ

คณะกรรมการมูลนิธฯิ 

17.9 ด าเนินการอืน่ ๆ ตามมติทีป่ระชุมของคณะกรรมการ 
 
ข้อที ่18  ประธานมูลนิธิฯมีอ านาจหน้าทีด่งัน้ี 

18.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
18.2 ส ั่งเรยีกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
18.3 เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกบับุคคลภายนอกหรอืการลง

ลายมือชือ่ในเอกสารข้อบงัคบั และสรรพหนงัสือ อนัเป็นหลกัฐาน
ของมูลนิธเิมือ่ประธานกรรมการมูลนิธหิรอืกรรมการมูลนิธิฯ ผู้
ได้รบัมอบหมายให้ท าการแทนได้ลงลายมือชือ่แล้วจงึเป็นอนัใช้ได้ 

18.4 ปฏิบตัิการอืน่ๆ ตามข้อบงัคบัและมติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
 
ข้อที1่9 ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิท าหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการมูลนิธเิมือ่

ประธานไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้หรือในกรณีทีป่ระธานมอบหมายให้
ท าการแทน 

ข้อที2่0 ถ้าประธานกรรมการมูลนิธแิละรองประธานกรรมการมูลนิธิไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าทีใ่นการประชุมคราวหน่ึงคราวใดได้ให้ทีป่ระชุมเลอืกตัง้
กรรมการมูลนิธคินใดคนหน่ึง เป็นประธานส าหรบัการประชุมคราวนั้น 

ข้อที2่1.  เลขาธกิารมูลนิธมิีหน้าทีค่วบคมุกิจการ และด าเนินการประจ าของมูลนิธิ
ติดต่อประสานงานทั่วไปรกัษาระเบียบข้อบงัคบัของมูลนิธินดัประชุม
กรรมการตามค าส ั่งของประธานกรรมการมูลนิธแิละท ารายงานการ
ประชุมตลอดจนรายงานกิจการมูลนิธิ 



ข้อที2่2เหรญัญิกมีหน้าทีค่วบคมุการเงินทรพัย์สนิของมูลนิธติลอดจนบญัชีและ
เอกสารทีเ่กีย่วข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการ
มูลนิธิก าหนด 

ข้อที2่3 ส าหรบักรรมการต าแหน่งอืน่ๆ ให้มีหน้าทีต่ามคณะกรรมการมูลนิธิ
ก าหนดโดยท าเป็นค าส ั่งระบุอ านาจหน้าทีใ่ห้ชดัเจน 

ข้อที2่4เจ้าหน้าทีบ่รหิาร”หมายความว่า บุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิารได้พิจารณา
คดัเลอืก สรรหามาบรหิารงานในมูลนิธิประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการฝ่าย  หวัหน้าฝ่าย เป็นต้น 

ข้อที ่25ก าหนดให้ผู้อ านวยการมูลนิธ ิปฏิบตัิหน้าที ่เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธ ิ
โดยต าแหน่ง  

 
หมวดที ่7 

อนุกรรมการ 
ข้อที ่26   คณะกรรมการของมูลนิธอิาจแต่งต ัง้ หรอืถอดถอนอนุกรรมการได้ตาม

ความเหมาะสม โดยแต่งต ัง้ให้เป็นอนุกรรมการประจ า หรือเพือ่การใด เป็น
กรณีพิเศษเฉพาะคราก็ได้ และในกรณีทีค่ณะกรรมการมูลนิธไิม่ได้แต่งต ัง้
ประธานอนุกรรมการ เลขานุการ หรืออนุกรรมการในต าแหน่งอืน่ไว ้ก็ให้
อนุกรรมการ และคณะแต่งต ัง้กนัเองด ารงต าแหน่งดงักล่าวไว้ 

ข้อที ่27     อนุกรรมการ อยู่ในต าแน่งจนกว่าจะเสร็จทีไ่ด้มอบหมายให้กระท า  
สว่นอนุกรรมการประจ าอยู่ในต าแหน่งตามเวลาทีค่ณะกรรมการมูลนิธิ
ก าหนด ซึ่งถ้ามิได้ก าหนดไว ้การให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระของ
คณะกรรมการมูลนิธซิึ่งเป็นผู้แต่งต ัง้ และอนุกรรมการทีพ่ื้นจากต าแหน่ง 
อาจได้รบัการแต่งต ัง้ก็ได้ 

27.1 อนุกรรมการมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีค่ณะกรรมการมูลนิธิ
มอบหมาย 

27.2 อนุกรรมการมีหน้าทีเ่สนอความคดิเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิ
เกีย่วกบังานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
 

 
 

 
 

หมวดที ่8 
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธ ิ

ข้อที ่28 คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจดัให้มีการประชุมสามญัประจ าทกุ ๆปี 
ภายในเดือนมีนาคม และต้องมีกรรมการมูลนิธเิข้าประชุมอยา่งน้อย
ครึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการท ัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อที ่29 การประชุมวิสามญัอาจมีได้ในเมือ่ประธานกรรมการมูลนิธ ิ หรือ เมือ่
คณะกรรมการมูลนิธติ ัง้แต่ 2 คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยงัประธาน



กรรมการมูลนิธ ิ หรือผู้ท าการแทน ขอให้มีการประชุมก็ให้เรยีกประชุม
วสิามญัได้ 

ข้อที ่30 ก าหนดการประชุม และองค์ประชุมของคณะกรรมการให้เป็นได้ตามที่
คณะกรรมการมูลนิธิก าหนดไวใ้นส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมให้
คณะอนุกรรมการตกลงกนัเอง และในสว่นทีเ่กี่ยวกบัองค์ประชุมให้ใช้ข้อ 
29 บงัคบัโดยอนุโลม 

ข้อที ่31 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรอือนุกรรมการ หากมิได้มี
ข้อบงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่มติทีป่ระชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก 
ในกรณีทีม่ีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในทีป่ระชุมเป็นผู้ชี้ขาดกิจการใด
ทีเ่ป็นงานประจ า หรือ เป็นกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิธ ิมีอ านาจ
ส ั่งใช้วิธสิอบถามมติทางหนงัสอื แทนการเรยีกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
แต่ประธานกรรมการมูลนิธ ิ ต้องรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
ในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการทีไ่ด้ด าเนินการไปตามมตินัน้ กิจการใดเป็น
งานประจ าหรอืเป็นกิจการเล็กน้อย หรอืไม่ยอ่มอยู่ในดุลพินิจของประธาน
กรรมการมูลนิธิ 

ข้อที ่32 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธ ิ หรอือนุกรรมการ ประธานมูลนิธิ 
หรอืประธานในทีป่ระชุม มีอ านาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลทีเ่ห็นสมควร
เข้ารว่มประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติ หรือผู้สงัเกตการณ์ หรอืเพือ่ชี้แจง 
หรอืเพือ่ให้ค าปรึกษาแก่ทีป่ระชุมได้ 

 

หมวดที ่9 
การเงนิการคลงั และการบญัชี 

ข้อ 33. การบรหิารจดัด้านการเงิน การคลงั และการบญัชี 
33.1 ประธานมูลนิธ ิ มีอ านาจในการอนุมตัิพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณ

ได้ไม่เกิน 10,000 บาทถ้าเกินกว่าน้ีให้น าเสนอคณะกรรมการ
บรหิารพิจารณาอนุมตัิท ัง้สิน้ 

33.2 การใช้จา่ยงบประมาณในกิจกรรม โครงการต่างๆ ของมูลนิธฯิ ให้
เหรญัญิก หรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากประธานมูลนิธ ิ น าเสนอ
คณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนุมตัิทกุคร ัง้ก่อนน าไปปฏิบตัิตาม
แผนงานทีก่ าหนด 

33.3 ให้เหรญัญิกเก็บรกัษาเงินสดยอ่ยไวเ้พือ่เป็นคา่ใช้จ่ายไม่เกิน 
5,000 บาทและการเบิกจ่ายเงิน ต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
ประธาน หรอืรองประธานทีไ่ด้รบัมอบอ านาจ จากประธาน
คณะกรรมการมูลนิธิ 

33.4 ให้เหรญัญิก ก าหนดสง่เงินเข้าบญัชี หลงัจากมีเงินบริจาค 
อนุเคราะห์ หรอืได้รบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐั 
รฐัวสิาหกิจ เอกชน ทนัที 

33.5 การเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารต้องมีคณะกรรมการ รบัผิดชอบ 3คน 
และการถอนเงินฝากธนาคารให้มีกรรมการมีอ านาจส ั่งจ่าย 2ใน 3
ประกอบด้วย ประธานมูลนิธ ิ  รองประธานหรอืเหรญัญิก(คนหนึง่
คนใดทีก่รรมการมอบหมาย)  และเลขาธกิาร 



33.6 ให้คณะกรรมการบรหิาร แต่งต ัง้บุคคลทีเ่หมาะสม เป็นผู้ตรวจการ
เงินของมูลนิธิฯ 1คน  

33.7 การเก็บรกัษาเงินและสินทรพัย์ของมูลนิธ ิ ให้อยู่ในความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรหิาร โดยให้น าเงินไปฝากในนามของมูลนิธิ
ไวก้บัธนาคาร ทีค่ณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร 

33.8 การท านิติกรรมใดๆ ทีท่ าในนามมูลนิธฯิ ต้องได้รบัความเห็นชอบ
จากประธานมูลนิธทิุกคร ัง้ และเอกสารใดๆ อนัเป็นหลกัฐานทางนิติ
กรรมทีท่ าในนามของมูลนิธฯิ ต้องมีประธานมูลนิธ ิ หรือผู้ทีไ่ด้รบั
มอบอ านาจให้เป็นผู้จดัท านิติกรรม พรอ้มประทบัตราของมูลนิธิฯ 
จงึถือว่าการท านิติกรรมนั้นสมบูรณ์ 

33.9 ให้คณะกรรมการมูลนิธกิ าหนดรอบระยะเวลาบญัชี และจดัท า
รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบญัชีทีผ่่านมา 
เสนอต่อทีป่ระชุมในการประชุมสามญัประจ าปีไม่เกิน 31 มีนาคม
ของทกุปี 
 

หมวดที ่10 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั 

 
ข้อที ่34 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัน้ีจะแก้ไขเพิ่มเติมได้ก็แต่โดยมติทีป่ระชุมซึ่ง

ต้องมีสมาชิก และกรรมการมูลนิธเิข้ารว่มประชุมไม่น้อยกวา่”สาม”ใน”สี”่
ของจ านวนสมาชิกท ัง้หมด และการอนุมตัิให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบงัคบั
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า “สอง”ใน”สาม”ของจ านวนผู้ที่
เข้าประชุม 

 
หมวดที ่11 
การเลกิมูลนิธ ิ

ข้อ 35. ถ้าหากมูลนิธิน้ีต้องเลกิไป ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้ทรพัย์สินเป็นของ
มูลนิธิท ัง้หมดทีม่ีอยูใ่นวนัเลกิตกเป็นกรรมสิทธิแ์ก่ มูลนิธพิระมหาธาตุ
เจดีย์ 12 ราศี/โรงเรียนผาปงัวิทยา/วดัต่างๆ ในต าบลผาปงั หรอืนิติบุคคล
ทีม่ีวตัถุประสงค์สง่เสรมิพระพุทธศาสนา พฒันาการศึกษา และ
สาธารณสขุ สดุแต่มติเอกฉนัท์ของคณะกรรมการและสมาชิก 

 

หมวดที ่12 
บทเบ็ดเตล็ด 

ข้อ 36. การตีความในข้อบงัคบัของมูลนิธ ิหากมีกรณีเป็นทีส่งสยัให้ประธานเป็นผู้
ชี้ขาด 

ข้อ 37. ให้น าบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยลกัษณะ
มูลนิธ ิมาใช้บงัคบัในเมือ่ข้อบงัคบัของมูลนิธน้ีิมิได้ก าหนดไว้ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

(นายประเสริฐ เมืองเหมอะ) 
ประธานมูลนิธิฯ 

ผู้จดัท าข้อบงัคบัมูลนิธพิฒันาชุมชนผาปงั 


