
ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ 
จังหวดัปทมุธาน ี

เรื่อง   การขอจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงกรรมการและการแกไขเพ่ิมเตมิขอบังคบัของ 
“มูลนิธิเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิตและส่ิงแวดลอมโลก” 

 

 

ดวย  นายสมเกียรติ  ศรลัมพ  ประธานกรรมการมูลนิธิเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมโลก   

ไดย่ืนคําขอจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงกรรมการและขอจดทะเบียนการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของ 

มูลนิธิเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมโลก  สํานักงานของมูลนิธิตั้งอยูเลขท่ี  ๔๙/๓๐  (หองมุม)   

หมูที่  ๗  ตําบลคลองสอง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  โดยมีใจความสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

๑. นายสมเกียรติ  ศรลัมพ ประธานกรรมการ 

๒. นายรองรักษ  บุญศิริ รองประธานกรรมการ 

๓. นางลติตา  สิริพัชรนันท รองประธานกรรมการ 

๔. นายพรเทพ  จิรกิตตยากร ปฏิคม 

๕. นายจีรวัฒน  ลีนะกนิษฐ ประชาสัมพันธ 

๖. นางสาวโสรยา  เดนเลิศชัยกุล ผูชวยประชาสัมพันธ 

๗. นายสมยศ  ศรลัมพ กรรมการ 

๘. นายกฤตยพสิษฐ  พูนธนวิทย กรรมการ 

๙. นางสาววิชชนา  ตั้งธีรพงษ กรรมการ 

๑๐. นางสาวพัชรา  จาแปง เหรัญญิก 

๑๑. นายดํารงค  ศรีขนาดหลวง เลขาธิการ 

๑๒. วาที่  ร.ต.  จักภพ  เทพแดง รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการมีมติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธิ 

หมวดที่  ๑  ชื่อ  เครื่องหมายและที่ตั้งสํานักงาน 

ขอ  ๑ มูลนิธินี้มีชื่อวามูลนิธิสังคมธรรมาภิวัฒน  ยอวา  สธภ. 

 เรียกเปนภาษาอังกฤษวา  DHAMMA  PIWAT  FOUNDATION  ยอวา  DPF 

 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๒ เครื่องหมายของมูลนิธิ  คือ  มีลักษณะเปนรูป 

 ธรรมจักร  คือ  คํากลาวของเหลาภุมมเทวดาผูฟงปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันแกปจจวัคคี  มาจากคําสองคําคือ  ธรรม  และ  จักร 

 ธรรมะ  คือ  คําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งสอนใหแกชาวโลก   

เพ่ือประโยชนปจจุบัน  ประโยชนสูงสุด  ประโยชนอยางย่ิง 

 จักร  แปลโดยท่ัวไปวา  ลอ  (ซึ่งในความหมายเชิงลึกคือ  ส่ิงที่ทําใหเกิดการขับเคล่ือน) 

  ธรรมจักร  จึงมีความหมายวา  ลอแหงธรรม  คือ  จักรแหงธรรมอันประเสริฐ 

ที่พระพุทธเจาไดทรงหมุนใหขับเคล่ือนไปในใจของชาวโลก  เพ่ือใหไดตรัสรูธรรมที่พระองคไดตรัสรู   

รูปธรรมจักรจึงถูกใชเปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา  ตามธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ซึ่งเปนปฐมเทศนา

ของพระองค 

 รูปกงลอธรรมจักร  กับการตรัสรูอริยสัจของพระพุทธเจาวา 

 “ลอ”  หรือ  “จักร”  ยอมประกอบดวยสวนสําคัญ  ๓  สวน  คือ  ดุม  จุดศูนยกลางของลอ   

กํา  ซี่ของลอ  และกง  ขอบรอบนอกสุดของลอ  สวน  “จักรธรรม”  นี้  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ทรงอุปมาเปรียบ  โพธิปกขิยธรรมเปน  “ดุม”  ปฏิจจสมุปบาทธรรม  เปน  “กํา”  และอริยสัจ  ๔   

เปน  “กง” 

 วงลอ  ๑๒  ซี่  หมายถึง  มรรคมีองค  ๘  และอริยสัจ  ๔  ซึ่งเปนธรรมเพ่ือการหลุดพน 

จากวัฏสงสารไปสูพระนิพพาน 

 ดอกบัว  หมายถึง  เมื่อพระองคไดตรัสรูโดยตรัสเรื่องอริยสัจ  ๔  และปฏิจจสมุปบาทธรรม 

แกสรรพสัตวเปนมูลเหตุทําใหเกิดพระรัตนตรัย  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ดอกบัวสามดอกนี้ 

แทนพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เกิดขึ้นกลางวงลอแหงธรรมที่พระองคไดประกาศศาสนาครั้งแรก   

ในวันขึ้น  ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๘  วันอาสาฬหบูชา 

 มูลนิธิธรรมาภิวัฒน  มีความหมายวา  จะใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปน

รากฐานทางสังคม  ในการพัฒนาสังคมประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง  และประชาชนไทยในทุกภาคสวน 

ใหมีความรัก  ความเมตตาปรารถนาดี  ความสามัคคีปรองดอง  โดยจะพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม   

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๖



วัฒนธรรม  เพ่ือใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขาถึงอิสรภาพ  เสรีภาพ  ความเสมอภาค  และความยุติธรรม 

ดังรูปท่ีปรากฏดานลางนี้ 

 

 

 

 

 

ขอ  ๓ สํานักงานของมูลนิธิ  ตั้งอยูเลขท่ี  ๖๐๐/๑๔๑๓  ซอย  ๖/๘  หมู  ๑๔  ตําบลคูคต   

อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย  ๑๒๑๓๐ 

หมวดที่  ๒  วัตถุประสงค 

ขอ  ๔ วัตถุประสงคของมูลนิธินี้เ พ่ือการสังคมสงเคราะห  สงเสริมการศึกษา  การกีฬา   

และศาสนา  ดังนี้ 

 ๔.๑  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาดานตาง ๆ   

ใหทันสมัย 

 ๔.๒ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนธรรม  ศาสนวัตถุ  ศาสนพิธี   

ศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา 

 ๔.๓ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจการคณะสงฆและวัดตาง ๆ  ในประเทศและทั่วโลก 

  ๔.๔ เพ่ือสรางสรรคและสงเสริมการผลิตส่ือตาง ๆ  ในการประชาสัมพันธหลักธรรม   

และวัตรปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาและขอคิดในการใหกําลังใจในการดําเนินชีวิตแกสังคมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ทุกประเภท 

 ๔.๕ เ พ่ือส ง เสริมและสนับสนุนการปกปองพระพุทธศาสนาจากการทําลาย   

โดยใชมาตรการทางกฎหมาย  ขาวสารเสนอขอเท็จจริง  สนับสนุนเครือขายปองกันสงเสริมพระพุทธศาสนา 

  ๔.๖ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดฝกอบรมพัฒนาความรูทักษะ  ดานการบริหาร   

การพัฒนาตนเอง  โดยฝกกาย  วาจา  ใจ  ใหสะอาด  สงบ  สวางในท่ีสุด 

 ๔.๗ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหความรูประสบการณทางพระพุทธศาสนาท้ังในประเทศ 

และตางประเทศแกสมาชิก 

้หนา   ๑๑๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๔.๘ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานดานสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสในสังคม 

 ๔.๙ เพ่ือดําเนินการหรือรวมมือกับองคกรการกุศลเพ่ือการกุศล  และองคกรสาธารณประโยชน 

เพ่ือสาธารณประโยชน 

 ๔.๑๐ เพ่ือสงเสริมการปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   

ดวยความเปนกลาง  และไมใหการสนับสนุนดานการเงินหรือทรัพยสินแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 

 หมวดที่  ๓  ทุนทรัพย  ทรัพยสิน  และการไดมาซึ่งทรัพยสิน 

ขอ ๖ มูลนิธิอาจไดมาซึ่งทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี้ 

 ขอ  ๖.๑  -  ขอ  ๖.๕  ขอความคงเดิม 

 ๖.๖ เงินปนผล  การทําธุรกรรม  หุนหรือพันธบัตรรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  ท่ีมูลนิธิถือ 

 ๖.๗ เงินสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชน  บริษัท  นิติบุคคล 

หมวดที่  ๔  คุณสมบัติและการพนจากตําแหนงของกรรมการ 

ขอ ๘ กรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนง  เมื่อ 

 ขอ  ๘.๑  -  ขอ  ๘.๔  ขอความคงเดิม 

 ๘.๕ คณะกรรมการมูลนิธิมีมติใหออก  โดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 

ของจํานวนกรรมการมูลนิธิ 

หมวดที่  ๕  การดําเนินงานของคณะกรรมการของมูลนิธิ 

ขอ ๙ มูลนิธินี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ  มีจํานวนไมนอยกวา  ๕  คน  แตไมเกิน  

๑๕  คน 

ขอ  ๑๐ คณะกรรมการมูลนิธิ  ตามขอบังคับ  ขอ  ๙  ประกอบดวยตําแหนง  ประธาน

กรรมการมูลนิธิ  รองประธานกรรมการมูลนิธิ  เหรัญญิก  เลขาธิการมูลนิธิ  รองเลขาธิการมูลนิธิ   

และกรรมการ  หรือตําแหนงอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร 

ขอ  ๑๒ กรรมการดําเนินงานมูลนิธิอยูในตําแหนงคราวละ  ๔  ป 

ขอ  ๑๕ ถาตําแหนงกรรมการมูลนิธิวางลง  ใหตั้งคณะกรรมการท่ีเหลืออยูเปนกรรมการมูลนิธิ   

แทนตําแหนงท่ีวาง  กรรมการมูลนิธิ ผูไดรับการแตงตั้งแทนใหอยูในตําแหนงไดเพียงตามวาระ 

ของกรรมการผูท่ีตนแทนเทานั้น 

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมวดที่  ๖  อํานาจหนาที่คณะกรรมการมูลนิธิ 

ขอ  ๑๗ ประธานกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

 ขอ  ๑๗.๑  -  ขอ  ๑๗.๔  ขอความคงเดิม 

 ๑๗.๕ ประธานมูลนิธสิามารถมอบอํานาจและภารกิจตามขอ  ๑๗.๑,  ๑๗.๒,  ๑๗.๓,  ๑๗.๔   

ใหกับรองประธานหรือกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งดําเนินการแทนได 

ขอ  ๒๐ เลขาธิการมูลนิธิมีหนาที่บริหารกิจการ  และดําเนินการประชุมของมูลนิธิ   

ติดตอประสานงานทั่วไปรักษาระเบียบขอบังคับของมูลนิธิ  นัดประชุมกรรมการตามคําส่ังของประธาน 

กรรมการมูลนิธิ  และทํารายงานการประชุม  ตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิ 

ขอ  ๒๑ เหรัญญิกมีหนาที่ควบคุมดูแลบริหารการเงิน  ทรัพยสินของมูลนิธิ  ตลอดจนบัญชี   

และเอกสารท่ีเกี่ยวของใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด 

หมวดที่  ๗  อนุกรรมการ 

ขอ  ๒๕ อนุกรรมการอยูในตําแหนงจนกวาจะเสร็จภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา   

สวนคณะอนุกรรมการประจําอยูในตําแหนงตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกําหนด  ซึ่งถามิไดกําหนดไว 

ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเปนผูแตงตั้ง  และอนุกรรมการท่ีพน 

จากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกก็ได 

 ๒๕.๑ ขอความคงเดิม 

 ๒๕.๒ อนุกรรมการมีหนาที่รายงาน  และเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการมูลนิธิ 

เกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย 

หมวดที่  ๘  การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 

ขอ  ๒๖ คณะกรรมการมูลนิธิจะตองจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปทุก ๆ   ป  ภายในเดือนเมษายน   

และตองมีกรรมการมูลนธิิเขาประชมุอยางนอยกึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชมุ   

การลงมติในท่ีประชุมใหกระทําโดยเปดเผย  โดยสามารถประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสได 

หมวดที่  ๙  การเงิน 

ขอ  ๓๑ ประธานกรรมการมูลนิธิ  หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีที่ไดรับมอบหมาย   

มีอํานาจส่ังจายเงินไดคราวละไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  ถาเกินกวาจํานวนดังกลาว   

้หนา   ๑๑๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๖



ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก  เวนแตกรณีจําเปนและเรงดวนใหอยูในดุลยพินิจ 

ของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติใหจายได  แลวตองรายงานใหคณะกรรมการมูลนิธิทราบ 

ในการประชุมคราวตอไป  หากเปนการจายเงินตามสัญญาจางงวดงานที่ระบุไวชัดเจน  ใหจายเงิน 

ตามงวดงานท่ีระบุไวในสัญญาไดแมจะเกินยอดเงินท่ีกําหนดดังกลาว 

ขอ  ๓๒ เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไดครั้งละไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

 ขอ  ๓๔ การส่ังจายเงินของมูลนิธิ  โดยจายเปนเช็ค  หรือเอกสารส่ังจายทางการเงินของธนาคาร   

ใหประธานกรรมการมูลนิธิ  เลขาธิการหรือเหรัญญิก  ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อการเบิกถอนเงินในบัญชี   

จํานวน  ๒  ใน  ๓  ซึ่งจะตองมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิลงนามทุกครั้ง  จึงจะเบิกจายได 

ขอ  ๓๖ ใหคณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  และทรัพยสินของมูลนิธิ   

ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาที่ตาง ๆ  เกี่ยวกับการรับและจายเงินใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ   

โดยจัดทําประกาศมูลนิธิวาดวยเรื่องการจัดการทางการเงินและทรัพยสินของมูลนิธิ 

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดปทุมธานี  ไดอนุญาตใหจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงกรรมการ 

ของมูลนิธิฯ  และการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของมูลนิธิรายนี้แลว  ตั้งแตวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑๕  บรรพ  ๑  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ที่ไดตรวจชําระใหม  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ดรณ  สมติะเกษตริน 

ปลัดจังหวดั  ปฏิบตัิราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดปทุมธาน ี

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดปทุมธาน ี

้หนา   ๑๑๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๖


