ข้ อบังคับ
มูลนิธิต่อต้ านการทุจริต
หมวดที่ ๑
ชื่ อเครื่ องหมายและสานักงานทีต่ ้งั
ข้ อ ๑. มูลนิธิน้ ีมีชื่อว่า “ มูลนิธิตอ่ ต้านการทุจริ ต ” ย่อว่า “ ม.ต.ท.”
เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ ANTI–CORRUPTION FOUNDATION “
ข้ อ ๒. เครื่ องหมายของมูลนิธิน้ ีคือ รู ปประดิษฐ์สัญลักษณ์มือที่ชูนิ้วโป้ งและนิ้วชี้ เป็ นเครื่ องหมายถูก สี ธงชาติไทย
มีชื่อมูลนิธิต่อต้านการทุจริ ตและชื่อภาษาอังกฤษ ANTI–CORRUPTION FOUNDATION อยูใ่ ต้รูป
ซึ่งมีความหมายรวมว่าประเทศไทยต้องให้ทุกคนในชาติร่วมกันทาในสิ่ งที่ถูกต้อง

ข้ อ ๓. สานักงานของมูลนิธิต้ งั อยูท่ ี่ สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ า) ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข้ อ ๔. วัตถุประสงค์ของมูลนิ ธิน้ ี เพื่อ
๔.๑ ให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริ ยธรรม ให้กบั คน
ในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ให้เป็ นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
๔.๒ ส่ งเสริ มการวิจยั และการพัฒนาบุคลากรด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ให้มีความรู ้
ความเข้าใจในด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และมีคุณธรรม จริ ยธรรม
๔.๓ ให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มกิจกรรมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
๔.๔ ยกย่องและเผยแพร่ เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลที่ดีเด่นในด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ต และมีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
/ ๔.๕ ให้การช่วยเหลือ....

๒
๔.๕ ให้การช่วยเหลือผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
๔.๖ ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล หรื อร่ วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ
๔.๗ ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

หมวดที่ ๓
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
ข้ อ ๕. ทรัพย์สินของมูลนิธิ มีทุนเริ่ มแรก
๕.๑ เงินสด จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน )
ข้ อ ๖. มูลนิธิอาจได้มาซึ่ งทรัพย์สิน โดยวิธีต่อไปนี้
๖.๑ เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้โดยพินยั กรรม หรื อนิติกรรมอื่นๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิ
ต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรื อภาระติดพันอื่นใด
๖.๒ เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผมู ้ ีจิตศรัทธาบริ จาคให้
๖.๓ ดอกผลซึ่ งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
๖.๔ รายได้อนั เกิดจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ

หมวดที่ ๔
คุณสมบัติและการพ้นจากตาแหน่ งของกรรมการ
ข้ อ ๗. กรรมการของมูลนิธิตอ้ งมีคุณสมบัติดงั นี้
๗.๑ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
๗.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
๗.๓ ไม่เป็ นผูต้ อ้ งคาพิพากษาให้จาคุก เว้นแต่จะได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
๗.๔ ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติหรื อปฏิบตั ิตนเป็ นที่เสื่ อมเสี ย โดยเฉพาะด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ข้ อ ๘. กรรมการของมูลนิธิพน้ จากตาแหน่ง เมื่อ
๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ
๘.๒ ตายหรื อลาออก
๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ ๗.
๘.๔ เป็ นผูม้ ีความประพฤติและปฏิบตั ิตนเป็ นที่เสื่ อมเสี ย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออก
โดยมีคะแนน เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการมูลนิธิ

/ หมวดที่ ๕ ....

๓

หมวดที่ ๕
การดาเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ
ข้ อ ๙.

มูลนิธิดาเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๓๕ คน

ข้ อ ๑๐. คณะกรรมการมูลนิธิประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ, รองประธานกรรมการมูลนิธิ, กรรมการ
มูลนิธิ, เหรัญญิก, เลขานุการมูลนิธิ, ผูช้ ่วยเลขานุการมูลนิธิ และตาแหน่งอื่น ๆ ตามแต่คณะกรรมการ
มูลนิธิจะเห็นสมควร
ข้ อ ๑๑. วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิให้ปฏิบตั ิดงั นี้
ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดาเนินงานในตาแหน่งอยู่ ดาเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ
และกรรมการอื่น ๆ ตามจานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ
ข้ อ ๑๒. กรรมการมูลนิธิอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ ๒ ปี
ข้ อ ๑๓. การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสี ยงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิ ธิ เป็ นมติ
ของที่ประชุม
ข้ อ ๑๔. กรรมการมูลนิธิที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้าเป็ นกรรมการมูลนิธิได้อีก
ข้ อ ๑๕. ในกรณี ที่กรรมการของมูลนิ ธิ พ้นจากตาแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการของมูลนิธิที่พน้
จากตาแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไป จนกว่ามูลนิธิจะได้รับ
แจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ต้ งั ใหม่
หมวดที่ ๖
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการมูลนิธิ
ข้ อ ๑๖. คณะกรรมการมูลนิธิมีอานาจหน้าที่ในการดาเนิ นกิจกรรมของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
และภายใต้ขอ้ บังคับนี้ ให้มีอานาจหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑๖.๑ กาหนดนโยบายของมูลนิธิ และดาเนินงานตามนโยบายนั้น
๑๖.๒ ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่างๆ ของมูลนิธิ
๑๖.๓ เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชี รายรับ-รายจ่าย ต่อนายทะเบียน
๑๖.๔ ดาเนินการให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิ ธิ และวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
๑๖.๕ ตราระเบียบเกี่ยวกับการดาเนิ นกิจการของมูลนิธิ
๑๖.๖ แต่งตั้งหรื อถอดถอนคณะอนุ กรรมการขึ้นคณะหนึ่ งหรื อหลายคณะ เพื่อดาเนินการเฉพาะอย่าง
ของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
/ ๑๖.๗ เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ.....

๔
๑๖.๗
๑๖.๘
๑๖.๙
๑๖.๑๐

เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อบุคคลที่ทาประโยชน์ให้มูลนิธิเป็ นพิเศษ เป็ นกรรมการกิตติมศักดิ์
เชิญผูท้ รงเกียรติ เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์มูลนิธิ
เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
แต่งตั้งหรื อถอดถอน เจ้าหน้าที่ประจาของมูลนิธิ มติให้ดาเนินการตาม ๑๖.๗, ๑๖.๘ และ
๑๖.๙ ต้องเป็ นมติเสี ยงข้างมากของที่ประชุม และที่ปรึ กษาตามข้อ ๑๖.๙ ย่อมเป็ นที่ปรึ กษา
ของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิ ญเท่านั้น

ข้ อ ๑๗. ประธานกรรมการมูลนิธิมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
๑๗.๑ เป็ นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๗.๒ สัง่ เรี ยกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
๑๗.๓ เป็ นผูแ้ ทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอกหรื อการลงรายมือชื่ อในเอกสารข้อบังคับ
และสรรพหนังสื ออันเป็ นหลักฐานของมูลนิธิและในการอรรถคดี เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ
หรื อกรรมการมูลนิธิผไู ้ ด้รับมอบหมายให้ทาการแทน ได้ลงรายมือชื่อแล้วจึงเป็ นอันใช้ได้
๑๗.๔ ปฏิบตั ิการอื่นๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ
ข้ อ ๑๘. ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิ ทาหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้หรื อในกรณี ที่ประธานมอบหมายให้ทาการแทน
ข้ อ ๑๙. ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิ และรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในการประชุม
คราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่ง เป็ นประธานสาหรับการ
ประชุมคราวนั้น
ข้ อ ๒๐. เหรัญญิกมีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
และเป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกาหนด
ข้ อ ๒๑. เลขานุการมูลนิธิทาหน้าที่ควบคุมกิจการ และดาเนิ นการประชุมของมูลนิธิ ติดต่อประสานงานทัว่ ไป
รักษาระเบียบ ข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคาสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ และ
ทารายงานการประชุม ตลอดจนรายงานกิจการมูลนิธิ
ข้ อ ๒๒. ผูช้ ่วยเลขานุการมูลนิธิ ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยงานและปฏิบตั ิงานตามที่เลขานุการมูลนิธิมอบหมายและ
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิ
ข้ อ ๒๓. สาหรับกรรมการตาแหน่งอื่นๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกาหนด โดยทาเป็ นคาสั่งระบุ
อานาจหน้าที่ให้ชดั เจน
ข้ อ ๒๔. คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมกรรมการ หรื ออนุกรรมการอื่นๆ ของมูลนิธิได้

/ หมวดที่ ๗....

๕

หมวดที่ ๗
อนุกรรมการ
ข้ อ ๒๕. คณะกรรมการมูลนิธิ อาจแต่งตั้งหรื อถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้ง
ให้เป็ นอนุกรรมการประจา หรื อเพื่อการใดเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณี ที่คณะกรรมการ
มูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรื ออนุกรรมการในตาแหน่งอื่นไว้ ก็ให้คณะ
อนุกรรมการแต่งตั้งกันเองดารงตาแหน่งดังกล่าวได้
ข้ อ ๒๖. อนุกรรมการอยูใ่ นตาแหน่งจนกว่าจะเสร็ จงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทา ส่ วนคณะอนุกรรมการ
ประจาอยูใ่ นตาแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกาหนด ซึ่ งถ้ามิได้กาหนดไว้ก็ให้อยูใ่ นตาแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซ่ ึ งเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง อาจ
ได้รับการแต่งตั้งอีกได้
๒๖.๑ อนุกรรมการมีหน้าที่ดาเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
๒๖.๒ อนุ กรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
หมวดที่ ๘
การประชุ มคณะกรรมการมูลนิธิ
ข้ อ ๒๗. คณะกรรมการมูลนิธิตอ้ งจัดให้มีการประชุมสามัญประจาปี ทุกๆ ปี ภายในเดือน มีนาคม และต้องมี
กรรมการมูลนิธิ หรื อผูแ้ ทนกรรมการมูลนิธิ ที่ได้รับมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เข้าประชุม
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ ๒๘. การประชุมวิสามัญอาจมีได้ในเมื่อ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรื อเมื่อคณะกรรมการมูลนิธิ ตั้งแต่
๒ คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิหรื อผูท้ าการแทน ขอให้มีการประชุม
ก็ให้เรี ยกประชุมวิสามัญได้
ข้ อ ๒๙. กาหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกาหนดไว้
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการ ให้คณะอนุ กรรมการตกลงกันเองและในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุมให้ใช้ขอ้ ๒๗ บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ ๓๐. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรื อคณะอนุกรรมการ หากมิได้มีขอ้ บังคับกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสี ยงข้างมากของที่ประชุม โดยให้ผแู ้ ทนกรรมการมูลนิธิที่ได้รับ
มอบหมาย ตามข้อ ๒๗ มีสิทธิ์ ออกเสี ยงได้ในนามของกรรมการที่ตนเป็ นผูแ้ ทนนั้น ในกรณี ที่มีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มเป็ นผูช้ ้ ีขาด กิจการใดที่เป็ นงานประจาหรื อกิจการเล็กน้อย ประธาน
กรรมการมูลนิธิ มีอานาจสัง่ ให้ใช้วธิ ี สอบถามมติทางหนังสื อแทนการเรี ยกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
/ แต่ประธาน....

๖
แต่ประธานกรรมการมูลนิธิตอ้ งรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไป ถึงมติและ
กิจการที่ได้ดาเนิ นการไปตามมติน้ นั กิจการใดเป็ นงานประจาหรื อเป็ นกิจการเล็กน้อยหรื อไม่ยอ่ มอยู่
ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ
ข้ อ ๓๑. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรื อคณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิหรื อประธานที่ประชุม
มีอานาจเชิญหรื ออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควร เข้าร่ วมประชุมในฐานะแขกผูม้ ีเกียรติหรื อผูส้ ังเกตการณ์
หรื อเพื่อชี้ แจง หรื อเพื่อให้คาปรึ กษาแก่ที่ประชุมได้

หมวดที่ ๙
การเงิน
ข้ อ ๓๒. ประธานกรรมการมูลนิธิ หรื อรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณี ทาหน้าที่แทน มีอานาจสัง่ จ่ายเงิน
ได้คราวละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) ถ้าเกินกว่าจานวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสี ยงข้างมาก เว้นแต่กรณี จาเป็ นและเร่ งด่วน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมตั ิให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
ข้ อ ๓๓. เหรัญญิกมีอานาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
ข้ อ ๓๔ เงินสดของมูลนิธิหรื อเอกสารสิ ทธิ ตอ้ งนาฝากไว้กบั ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาล
ให้การค้ าประกัน แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร
ข้ อ ๓๕. การสั่งจ่ายเงินโดยเช็คหรื อตัว๋ สั่งจ่ายเงินจะต้องมีลายมือชื่อของ ประธานกรรมการมูลนิธิ หรื อ
ผูท้ าการแทนกับเลขานุการหรื อเหรัญญิก ลงนามทุกครั้งจึงจะเบิกจ่ายได้
ข้ อ ๓๖. การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจาสานักงาน ให้จา่ ยเพียงดอกผลอัน
เกิดจากทรัพย์สินที่เป็ นทุนของมูลนิธิ และเงินที่ผบู ้ ริ จาคไม่ได้แสดงเจตนาให้เป็ นเงินสมทบกองทุน
โดยเฉพาะ และรายได้อนั เกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ
ข้ อ ๓๗. ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจน
กาหนดอานาจหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ข้ อ ๓๘. ให้มีผสู ้ อบบัญชีของมูลนิธิ ซึ่ งคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบและแต่งตั้งจากบุคคลที่มิใช่คณะกรรมการ
หรื อเจ้าหน้าที่อื่นของมูลนิธิ โดยจะให้ดารงตาแหน่งกิตติมศักดิ์หรื อได้รับค่าตอบแทนอย่างไร สุ ดแต่
ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจะกาหนด
ข้ อ ๓๙. ผูส้ อบบัญชีมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ และรับรองบัญชีงบดุลประจาปี ที่ คณะกรรมการ
/ มูลนิธิจะต้อง.....

๗
มูลนิธิจะต้องรายงานต่อนายทะเบียน ผูส้ อบบัญชีมีสิทธิ์ ตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสอบถามกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิในเรื่ องใดๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
เอกสารดังกล่าวได้
ข้ อ ๔๐. ให้คณะกรรมการมูลนิธิ กาหนดรอบระยะเวลาบัญชี และจัดทารายงานสถานะการเงินของมูลนิธิใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา เสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจาปี

หมวดที่ ๑๐
การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ข้ อ ๔๑. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทาได้โดยเฉพาะที่ประชุ มคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีคณะกรรมการ
มูลนิธิ หรื อผูแ้ ทนกรรมการมูลนิธิตามข้อ ๒๖ เข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดและมติอนุมตั ิ ให้แก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
๒ใน ๓ ของจานวนกรรมการที่เข้าประชุม

หมวดที่ ๑๑
การเลิกมูลนิธิ
ข้ อ ๔๒. ถ้ามูลนิธิตอ้ งเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการ หรื อโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่
เหลืออยูใ่ ห้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ แก่ สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
(สถาบันการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์)
ข้ อ ๔๓. การสิ้ นสุ ดของมูลนิธิน้ นั นอกจากที่กฎหมายกาหนดไว้แล้ว ให้มูลนิธิเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง โดยมิตอ้ งให้
ศาลสั่งยกเลิกด้วยเหตุผลต่อไปนี้
๔๓.๑ เมื่อมูลนิธิได้รับอนุ ญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์สินตามคามัน่
เต็มจานวน
๔๓.๒ เมื่อกรรมการมูลนิธิจานวน ๒ ใน ๓ มีมติให้ยกเลิก
๔๓.๓ เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจานวนกรรมการ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับองมูลนิธิ
๔๓.๔ เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดาเนิ นการต่อไปได้ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด

หมวดที่ ๑๒
บทเบ็ดเตล็ด
ข้ อ ๔๔. การตีความข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็ นที่สงสัย ให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสี ยงข้างมากของจานวน
กรรมการที่มีอยูเ่ ป็ นผูช้ ้ ีชาด
/ ข้ อ ๔๕. ให้นาบทบัญญัติ......

๘
ข้ อ ๔๕. ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยมูลนิธิมาใช้บงั คับ ในเมื่อข้อบังคับ
ของมูลนิธิมิได้กาหนดไว้
ข้ อ ๔๖. มูลนิธิตอ้ งไม่ดาเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปั นกัน หรื อเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิน้ นั เอง

ลงนาม

ผูจ้ ดั ทาข้อบังคับ

( ศาสตราจารย์ พิเศษ วิชา มหาคุณ )
ตาแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริ ต

