
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อบังคับ 
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 

(ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ๓๐๙/๑ หมู่ ๑ ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 



ข้อบังคับ 
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 

หมวดที ่๑ 
ชื่อเครื่องหมายและส านักงานที่ตั้ง 

 
ข้อ ๑  มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย-

ลักษณ์ อัครราชกุมารี ใช้อักษรย่อว่า “ม.ธ.ป.”  เรียกชื่อเป็น    ภาษาอังกฤษว่า The Vioce of Dhamma 
for the People Foundation  ใช้อักษรย่อว่า “ D.P.F.” 

ข้อ ๒  เครื่องหมายของมูลนิธินี้คือ รูปดวงตราพระธรรมจักร รองรับรูปแผนที่ประเทศไทย โดยมี      ลายมือชื่อนาม
เดิมของพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) อยู่กลางแผนที่ ด้านบนดวงตรา
พระธรรมจักร มีอักษรย่อว่า “ม.ธ.ป.”  ด้านล่างมีข้อความว่า “มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน” เรียงเป็นรูป 
ตัวโค้ง สองข้างดวงตราพระธรรมจักร เป็นรูปดอกบัวพร้อมก้าน ดังรูปเครื่องหมายด้านล่างนี้ 

 

 
 

ข้อ ๓ ส านักงานใหญ่ของมูลนิธิ  
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๙/๑ หมู่ ๑ ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ส านักงานสาขาของมูลนิธิ      
ภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ บ้านจงเจริญ เลขที่ ๑ หมู่ ๑๒ ต าบลดอน

ศิลา อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ เจดีย์มหามงคลบัว (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) บ้านบัว 

ต าบลหนองแวง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภาคกลางและตะวันออก ตั้งอยู่ที่ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สวนแสงธรรม เลขท่ี ๕๗/๒ 

พุทธมณฑลสาย ๓ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
ภาคใต้และภาคตะวันตก ตั้งอยู่ที่ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สามร้อยยอด เลขท่ี ๓๐๙ หมู่

ที่ ๔ ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

หมวดที ่๒ 
วัตถุประสงค ์

 
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ มีดังต่อไปนี้ 

๔.๑   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและการด าเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
๔.๒   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักพระพุทธศาสนา 
๔.๓   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วัฒนธรรมไทย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๔   ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔.๕   ด าเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืนๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 



๒ 
 

หมวดที ่๓ 
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

 
ข้อ ๕ ทรัพย์สินของมูลนิธิ มูลนิธิมีทุนเริ่มแรกคือ เงินสดจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ข้อ ๖  มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้ 

๖.๑   เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติธรรมอ่ืนๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้อง
รับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด 

๖.๒   เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ 
๖.๓   ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ 
๖.๔   รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ 

 
หมวดที ่๔ 

คุณสมบัติ และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

ข้อ ๗ กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๗.๑   เป็นพระสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐานมีอายุพรรษาไม่น้อยกว่า ๕ พรรษา หรือเป็นฆราวาสที่มีอายุไม่ต่ า

กว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
๗.๒   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
๗.๓   ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก เว้นแต่จะได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

ข้อ ๘ กรรมการของมูลนิธิพ้นจากต าแหน่ง เมือ่ 
๘.๑   ถึงคราวออกตามวาระ 
๘.๒   ตายหรือลาออก 
๘.๓   ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๗ 
๘.๔   ปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออก โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจ านวนกรรมการมูลนิธิที่มีอยู่ 
 

หมวดที ่๕ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ 

 
ข้อ ๙ มูลนิธินี้ด าเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจ านวนไม่น้อย ๕ รูป/คน แต่ไม่เกิน ๑๕ รูป/คน     โดยเป็น

พระสงฆ์ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ 
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิก 

และกรรมการอ่ืนๆ ตามจ านวนที่เห็นสมควร ตามข้อบังคับ ข้อ ๙ 
ข้อ ๑๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ให้คณะกรรมการมูลนิธิ ชุดที่ด ารงต าแหน่งอยู่ เลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิและกรรมการอ่ืนๆ 

ตามจ านวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ 
ข้อ ๑๒ กรรมการด าเนินงานของมูลนิธิอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 

 



๓ 
 

ข้อ ๑๓  เพ่ือให้การด าเนินงานของมูลนิธิเป็นไปโดยติดต่อกัน ให้คณะกรรมการมูลนิธิประชุมด าเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นก่อนหมดวาระของคณะกรรมการชุดเดิม ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 

ข้อ ๑๔ การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นที่มติของ ที่ประชุม 

ข้อ ๑๕ กรรมการมูลนิธิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก 

ข้อ ๑๖ ถ้าต าแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลง ให้คณะกรรมการมูลนิธิที่เหลืออยู่ตั้งบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการมูลนิธิแทน
ต าแหน่งที่ว่าง กรรมการมูลนิธิผู้ได้รับการตั้งซ่อม อยู่ในต าแหน่งเท่าวาระของผู้ที่ตนแทน 
 

หมวดที ่๖ 
อ านาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ 

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการมูลนิธิมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และภายใต้
ข้องบังคับ ให้มีอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
๑๗.๑ ก าหนดนโยบายของมูลนิธิ และด าเนินตามนโยบายนั้น 
๑๗.๒   ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ 
๑๗.๓   เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงินและบัญชี งบดุล รายได้-รายจ่าย ต่อนายทะเบียน 
๑๗.๔   ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ 
๑๗.๕   ตราระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของมูลนิธิ 
๑๗.๖   แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิ ภายใต้

การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ 
๑๗.๗   เชิญผู้ทรงเกียรติ หรือบุคคลที่ท าประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ 
๑๗.๘   เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ 
๑๗.๙   เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ โดยให้หมดวาระพร้อมกับคณะกรรมการ

มูลนิธิชุดที่เชิญ 
๑๗.๑๐ แต่งตั้งหรือถอดถอน ผู้จัดการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ประจ ามูลนิธิ 

ข้อ ๑๘ ประธานกรรมการมูลนิธิมีอ านาจที่ดังนี้ 
๑๘.๑  เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการการมูลนิธิ 
๑๘.๒  สั่งเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
๑๘.๓  เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ข้อบังคับและ
สรรหนังสืออันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือกรรมการมูลนิธิผู้ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการมูลนิธิให้ท าการแทนประธานมูลนิธิได้ลงลายมือชื่อแล้ว จึงเป็นอันใช้ได้ 
๑๘.๔  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการมูลนิธิ 

ข้อ ๑๙ ถ้าประธานมูลนิธิและรับรองประธานมูลนิธิไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่
ประชุมเลือกตั้งกรรมการฝ่ายสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเป็นประธานส าหรับการประชุมคราวนั้น 

 



๔ 
 

ข้อ ๒๐ เลขานุการมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการและด าเนินการประจ าของมูลนิธิ ติดต่อประสานงานทั่วไป รักษา
ระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมคณะกรรมการตามค าสั่งของประธานมูลนิธิ และท ารายงานการประชุม
ตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิ 

ข้อ ๒๑ เหรัญญิกมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิก าหนด 

ข้อ ๒๒ ส าหรับกรรมการต าแหน่งอื่นๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิก าหนด โดยท าเป็นค าสั่งระบุอ านาจ
หน้าที่ให้ชัดเจน 

 
 

หมวดที ่๗ 
อนุกรรมการและคณะท างาน 

 

ข้อ ๒๓ คณะกรรมการมูลนิธิ อาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการหรือคณะท างาน ได้ตามความเหมาะสม โดยจะ
แต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการประจ า หรือเพ่ือการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีท่ีคณะกรรมการ
มูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการเลขานุการ หรืออนุกรรมการในต าแหน่งอ่ืนไว้ ให้อนุกรรมการหรือ
คณะท างานแต่ละคณะแต่งตั้งกันเองให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

ข้อ ๒๔ อนุกรรมการและคณะท างาน อยู่ในต าแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท า  ส่วน
คณะอนุกรรมการประจ าอยู่ต าแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการหรือ
คณะ ท างานที่พ้นต าแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีก 
๒๔.๑  อนุกรรมการหรือคณะท างานมีหน้าที่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย 
๒๔.๒  อนุกรรมการหรือคณะท างานมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงาน ที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

หมวดที ่๘ 
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธ ิ

 

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดตั้งให้มีการประชุมสามัญประจ าปี ทุก ๆ ปี ภายในเดือนพฤษภาคม และต้องมี
กรรมการมูลนิธิเข้าประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๒๖ การประชุมวิสามัญอาจมีได้ในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ  หรือกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ ๒  รูป/คน ขึ้นไป   
แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ท าการแทน ขอให้การประชุม ก็ให้เชิญประชุมวิสามัญ 
ก็ให้เชิญประชุมวิสามัญได้ ส าหรับองค์ประชุมให้ใช้ ข้อ ๒๕ บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๗  ก าหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
มูลนิธิก าหนด ซึ่งถ้ามิได้ก าหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก าหนดการประชุม ให้คณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานตกลงกันเอง และในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุมให้ข้อ ๒๕ บังคับ โดยอนุโลม 

 



๕ 
 

ข้อ ๒๘ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน หากมิได้มีข้อบังคับก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน มติของที่ประชุมให้คือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็นงานประจ า หรือเป็นกิจกรรมเล็กน้อย  

  ประธานกรรมการมูลนิธิมีอ านาจสั่งให้ใช้วิธีสอบถามมติทางหนังสือหรือทางโทรศัพท์ แทนการเชิญ
ประชุม แต่ประธานกรรมการมูลนิธิ ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไป     ถึงมติ
และกิจการที่ได้ด าเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานประจ า หรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ใน
ดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ 

ข้อ ๒๙ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรืออนุกรรมการหรือคณะท างาน ประธานกรรมการมูลนิธิ ป ระธาน
คณะอนุกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ ประธานคณะท างาน หรือประธานในที่ประชุมมีอ านาจเชิญ
หรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติ หรือเพ่ือชี้แจง หรือเพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่ที่ประชุมได้ 

 
หมวดที ่๙ 
การเงิน 

ข้อ ๓๐ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานมูลนิธิในกรณีท าหน้าที่แทน มีอ านาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจ านวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิ
โดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ท าการแทนที่
จะอนุมัติให้จ่ายได้  แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ข้อ ๓๑  เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  

ข้อ ๓๒  เงินสดของมูลนิธิ หรือเอกสารสิทธิ ต้องน าฝากกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนใด ที่รัฐบาลให้ค้ าประกัน
แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร  

ข้อ ๓๓ การสั่งจ่ายเงินโดยเช็คหรือตั๋วสั่งจ่ายของมูลนิธิ จะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ท าการ
แทน เลขานุการ และเหรัญญิกลงนามทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ายได้  

ข้อ ๓๔ การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจ าส านักงาน ใช้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจาก
ทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิ และเงินที่ผู้บริจาคมิได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบโดยเฉพาะ และรายได้อัน
เกิดจากกิจกรรมของมูลนิธิ 

ข้อ ๓๕  ให้มีผู้สอบบัญชีของมูลนิธิ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบและแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 
อ่ืนของมูลนิธิโดยจะให้ด ารงต าแหน่งกิตติมศักดิ์ หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างไร สุดแต่ที่ประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิจะก าหนด 

ข้อ ๓๖  ผู้สอบบัญชี มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ และรับรองบัญชีงบดุลประจ าปี ตลอดจนรายงาน
สถานะ การเงินของมูลนิธิ รายงานต่อคณะกรรมการมูลนิธิในการประชุมสามัญประจ าปี     ในเดือน
พฤษภาคม ผู้สอบบัญชีมีสิทธิ ตรวจสอบบัญชี และเอกสารเกี่ยวข้องตลอดจนสอบถามกรรมการมูลนิธิและ
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ในเรื่องใดๆ ที่เก่ียวกับการเงิน การบัญชี และเอกสารดังกล่าวได้  

 



๖ 
 

หมวดที ่๑๐ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ ๓๗  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับจะกระท าได้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และการอนุมัติให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ  ต้อง
ประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่ประชุม 

 
หมวดที ่๑๑ 
การเลิกมูลนิธ ิ

ข้อ ๓๘  ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติคณะกรรมการมูลนิธิ หรือเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิ  ที่เหลืออยู่ 
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่วัดป่าบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ข้อ ๓๙  การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลงโดยมิต้องให้ศาลสั่งเลิก
ด้วยเหตุต่อไปนี้ 
๓๙.๑  เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์ตามค ามั่นเต็มจ านวน 
๓๙.๒  เมื่อกรรมการมูลนิธิจ านวนสองในสาม ของจ านวนกรรมการเท่าท่ีมี มีมติให้ยกเลิก 
๓๙.๓  เมื่อมูลนิธิไม่สามารถหากรรมการได้ครบตามจ านวนกรรมการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมูลนิธิ 
๓๙.๔  เมื่อมูลนิธิไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

 
 

หมวดที ่๑๒ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
ข้อ ๔๐  การตีความในข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากของจ านวน

กรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ ๔๑  ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิ มาใช้บังคับในเมื่อข้อบังคับมูลนิธิไม่ได้
ก าหนดไว้ 

ข้อ ๔๒ มูลนิธิต้องไม่ด าเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพ่ือบุคคลใด นอกจากเพ่ือด าเนินการ  ตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง 

 
 
      

ลงชื่อ     ผู้จัดท าข้อบังคับ 
                                                 

( พระบุญมี  ปริปุณโณ) 
                                              ประธานกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ  

 


