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ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ
จังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
“มูลนิธธิ รรมกตัญํู (เสียนหลอไต้เทียนกง)”
ด้วย นายสุรวุฒิ จวนขจรพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ได้ขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของมูลนิธิธรรมกตัญํู (เสียนหลอไต้เทียนกง) มีใจความสาคัญ ดังนี้
ข้อ ๑ มูลนิธินี้ชื่อว่า “ธรรมกตัญํู (เสียนหลอไต้เทียนกง)” ย่อว่า เสียนหลอไต้เทียนกง ต่อไป
ในข้อบังคับใช้ “มูลนิธิฯ” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า KATANYU FOUNDATION (SIAM-TAI-TIEN KONG)
เรียกเป็นภาษาจีนว่า เสียนหลอไต้เทียนกง
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ
๔.๑ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ และกิจกรรมสังคมเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม
๔.๒ ส่งเสริมการศาสนาทุกศาสนา จัดกิจกรรมพระธรรมเทศนา
๔.๓ เผยแผ่ห ลั กคาสอนของศาสนาเต๋า รวมถึ งจัด กิจ กรรมการศึก ษาวั ฒนธรรม
เพื่อสุขภาพทางกายและใจ
๔.๔ ร่วมมือกับมูลนิธิการกุศลอื่น ๆ สร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา
เกื้อหนุนจุนเจือกัน ส่งเสริมความรักใคร่กันในสังคม
๔.๕ จัดกิจกรรมบาเพ็ญทาน บรรเทาภัยพิบัติ และช่วยเหลือการก่อสร้างเพื่อการกุศล
๔.๖ ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ข้อ ๖ มูลนิธิฯ อาจได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยวิธี ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินหรือทรัพย์สินทีม่ ีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมิได้มเี งื่อนไขผูกพัน
ให้มูลนิธิฯ ต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
๖.๒ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
๖.๓ ดอกผล ดอกเบี้ย หรือรายได้อื่น ๆ ซึ่งเกิดจากทรัพย์สิน หรือรายได้ซึ่งเกิดจาก
การรับมอบฉันทะ
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ข้อ ๗ กรรมการของมูลนิธิฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๗.๑ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
๗.๓ ไม่เป็นผู้ต้องคาพิพากษาให้จาคุก
๗.๔ ต้องมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการของมูลนิธิฯ จะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
๘.๑ ถึงคราวออกตามวาระ
๘.๒ ตาย หรือลาออก
๘.๓ ขาดคุณสมบัติตามตราสาร ข้อ ๗
๘.๔ เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนจนเป็นผู้เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิฯ
มีมติให้ออกจากตาแหน่ง
๘.๕ หากกรรมการไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการได้ ประธานกรรมการ
สามารถถอดถอนจากตาแหน่งได้
ข้อ ๙ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และคณะผู้แทนศิษยานุศิษย์เป็นผู้มีอานาจสูงสุดในมูลนิธิฯ
๙.๑ คุณ สมบัติของผู้ก่อตั้ง (ผู้ก่อตั้งมี สิทธิ์ในการสืบทอด) ระบุในบัญชีรายชื่ อ
ผู้ก่อตั้งแรกเริ่มของมูลนิธิฯ
๙.๒ ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ และสนับสนุนเป็นพิเศษ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเพื่อเป็น “คณะผู้แทนศิษยานุศิษย์” ของมูลนิธิฯ
๙.๓ ก่ อ นที่ จ ะครบวาระการด ารงต าแหน่ ง มู ล นิ ธิ ฯ จะเรี ย กประชุ ม ผู้ ก่ อ ตั้ ง
หรือผู้สืบทอดทุกท่านและคณะผู้แ ทนศิษยานุศิษย์ เพื่อเลือกคณะกรรมการเลือกตั้งโดยวิธีไม่ลงชื่อ
เบื้องต้นกาหนดจานวน ๓๙ ท่าน
ข้อ ๑๐ ก่อนที่คณะกรรมการบริหารจะครบวาระการดารงตาแหน่ง จะต้องจัดให้มีการประชุม
สมาชิ ก ทั้ ง หมดของมู ล นิ ธิ ฯ เพื่ อ เลื อ กคณะกรรมการเลื อ กตั้ ง โดยจะเลื อ กตั้ ง จากผู้ ก่ อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ
หรื อ ทายาทผู้ สื บ ทอด สมาชิ ก สามั ญ และสมาชิ ก วิ ส ามั ญ จ านวน ๓๙ ท่ า น ประกอบด้ ว ย
ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร เลขานุการ และตาแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ๑๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม สมาชิกทั้งหมด
ของมูลนิธิฯ ส่วนการเลือกตั้งประธานกรรมการบริหารต้องผ่านการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการเลือกตั้ง
ทั้งหมด ๓ ท่านขึ้นไป เพื่อคัดเลือกเป็นประธานในวาระใหม่
๑๑.๑ คณะกรรมการเลือกตั้ง อยู่ในตาแหน่งคราวละ ๓ ปี
๑๑.๒ หากตาแหน่งกรรมการเลือกตั้งว่างลง ไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมบุคคลอื่นขึ้น
เป็นกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการเลือกตั้งมีอานาจและการประชุม ดังนี้
๑๒.๑ จัดการเลือกตั้งและส่งมอบงานเกี่ยวกับประธานกรรมการ และประธานบริหาร
ของมูลนิธิฯ ตามกาหนดของข้อบังคับ หากมีความจาเป็นสามารถขอความร่วมมือจากคณะกรรมการได้
๑๒.๒ เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของมูลนิธิฯ ขึ้นเป็น ๒ คณะ โดยเลือกจาก
กรรมการบริหาร คือ
๑. คณะกรรมการมูลนิธิฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการ ตาแหน่งและกรรมการ ตาแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรตามตราสารนี้
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจสอบ รองประธาน
และกรรมการตาแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรตามตราสารนี้ โดยคณะกรรมการสอบสวน ต้องไม่มีรายชื่อซ้ากัน
กับคณะกรรมการมูลนิธิฯ
๑๒.๓ ยอมรับในมติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในการฟ้องร้อง เพื่อปลดตาแหน่ง
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ หรือประธานกรรมการสอบสวน
๑๒.๔ กรณี การฟ้ อ งร้ อง ปลดตาแหน่ ง จะต้ อ งเกิด จากการลงมติ ในที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
๑๒.๕ กรณีมีมติอนุมัตใิ ห้ปลดตาแหน่ง ให้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งและส่งมอบงาน
ในตาแหน่งประธานกรรมการหรือประธานฝ่ายตรวจสอบทันที
๑๒.๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งนี้เป็นตาแหน่งสูงที่ไม่รับค่าตอบแทน และไม่แทรกแซง
การบริหารมูลนิธิฯ
๑๒.๗ การประชุมคณะกรรมการการบริหารมีความจาเป็นต้องจัดตั้งขึ้นเฉพาะในการดาเนินการ
ตามตราสารดังกล่าวข้างต้น โดยให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้เรียกประชุม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๓๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการของมูลนิธฯิ ต้องแต่งตั้งประธานกรรมการ ๑ ตาแหน่ง รองประธาน
๑ ตาแหน่ง กรรมการฝ่ายจัดการ ๑ ตาแหน่ง และกรรมการตาแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๔ การแต่ งตั้งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ต้อ งผ่านการเสนอชื่ อ โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามตราสาร ข้อ ๑๒ ทั้งหมด ๓ ท่านขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการเป็นผู้ลงสมัคร
ตาแหน่งประธานกรรมการ ต้องเป็นผู้ที่เคยดารงตาแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
ประธานบริหาร รองประธานบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ วาระขึ้นไป และต้องเคยเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของการประชุมทั้งหมดในขณะที่ดารงตาแหน่ง แม้ว่าจะมีผู้ถูกเสนอชื่อ
เพียงท่านเดียวก็ต้องทาพิธีการเสี่ยงทาย “ปวกปวย” (ไม้ ๒ อัน อันหนึ่งคว่า อันหนึ่งหงาย) อย่างน้อย
๓ ครั้ง อย่างต่อเนื่องต่อหน้าพระพักตร์เทพเจ้าองค์ประธานโหงวฮู้เซี่ยนโส่ย ผู้ได้จานวนสูงสุดจะได้รับ
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ (กรณีไม่มีผู้ถูกเสนอชื่อสามารถถูกเสนอชื่อซ้าได้ ๑ ครั้ง
และจะต้องสอบถามผู้ถูกเสนอชื่อก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่)
ข้อ ๑๕ การบริหารของคณะกรรมการให้แต่งตั้งประธานบริหาร ๑ ตาแหน่ง และรองประธาน
บริหาร และกรรมการตาแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยการแต่งตั้งประธานบริหารของมูลนิธิฯ
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของการแต่งตั้งประธานกรรมการตามตราสาร ข้อ ๑๔
ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการและประธานบริหารที่ถูกคัดเลือกเป็นผู้แต่งตั้ง ประธานกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษารองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองประธานบริหาร
ผู้ตรวจสอบในวาระใหม่
ข้อ ๑๗ ตาแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ประธานบริหาร ให้ดารงตาแหน่งวาระละ ๓ ปี
เมื่อครบวาระสามารถลงสมัครและดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน ๒ วาระ การส่งมอบงานให้กับ
คณะกรรมการชุดใหม่กาหนดเป็นวันฤกษ์ดีช่วงปลายเดือนมกราคมของปฏิทินจีน (ประธานกรรมการ
ประธานบริ ห ารให้ เ ข้ า พิ ธี “ปวกปวย” ต่ อ หน้ า พระพั ก ตร์ เ ทพเจ้ า องค์ ป ระธานโหงวฮู้ เ ซี่ ย นโส่ ย
ตามตราสาร ข้อ ๑๔)
ข้อ ๑๘ หน้าที่ของผู้ก่อตั้งและคณะผู้แทนศิษยานุศิษย์
๑๘.๑ พิจารณาและลงมติของข้อบังคับมูลนิธิฯ
๑๘.๒ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญ ไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง
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๑๘.๓ การประชุมวิสามัญสามารถจัดขึ้นได้ในกรณีที่มีสมาชิกร่วมลงนามมากกว่า ๑ ใน ๔
ของสมาชิกทั้งหมด
๑๘.๔ มีอานาจในการเลือกตั้ง ถูกเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
ข้อ ๑๙ การประชุมกรรมการสอบสวน ให้ใช้วิธีเดียวกัน คือ ให้จัดมีการประชุมโดยประธาน
กรรมการฝ่ายตรวจสอบ และเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการฝ่ายตรวจสอบไม่สามารถ
เข้าร่วมการประชุม ให้มอบหมายให้รองประธานฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติงานแทน
ข้อ ๒๐ การประชุมกรรมการมูลนิธิฯ ให้จัดขึ้นในทุก ๆ ๓ เดือน ประชุมการจัดการจัดขึ้น
ทุก ๆ ๒ เดือนและคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะต้องจัดการประชุมสามัญประจาปีขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ ๒๑ ในการประชุมผู้ก่อตั้งและคณะศิษยานุศิษย์ หรือการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
จะต้องจัดให้มีการประชุมโดยประธานกรรมการมูลนิธิฯ และเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการ
ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมให้มอบหมายให้รองประธานกรรมการปฏิบัติงานแทน
ข้อ ๒๒ การประชุมกรรมการบริหารให้จัดการประชุมโดยประธานกรรมการบริหาร และเป็นประธาน
ในที่ประชุม หากประธานกรรมการบริหารไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม ให้มอบหมายให้รองประธานบริหาร
ปฏิบัติงานแทน
ข้อ ๒๓ การประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ให้จัดขึ้นในทุก ๆ ๓ เดือน ประชุมการจัดการ
จัดขึ้นทุก ๆ ๒ เดือน และคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะต้องจัดการประชุมสามัญประจาปีขึ้นในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
ข้อ ๒๔ การเงินและบัญชีของมูลนิธิฯ ให้เป็นไปตามกาหนดและระเบียบของรัฐบาล การเงิน
การบัญชีจะต้องจัดทารายการอย่างชัดเจนและรายงานตามกาหนด
ข้อ ๒๕ ปีงบประมาณของมูลนิธิฯ กาหนดเป็นวันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี
รายงานงบการเงินประจาปีของมูลนิธิฯ จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ก่อตั้งและคณะศิษยานุศิษย์แล้ว
จึงจะประกาศให้ทราบรายการรับ - จ่ายต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ จะต้องกาหนดเลขที่ใบรับ - จ่าย
เป็นหลักฐาน และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๖ เงินสดของมูลนิธิฯ หรือเอกสารสิทธิ์ต้องนาฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด
ที่รัฐบาลให้การค้าประกันแล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเห็นสมควร
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ข้อ ๒๗ กรณีมีการจ่ายเงินโดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค จะต้องผ่านการลงชื่อโดยประธานกรรมการ
หรือผู้แทน หรือผู้รับผิดชอบด้านการเงินก่อน จึงจะจ่ายเงินได้
ข้อ ๒๘ คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะต้องวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน
ของมูลนิธิฯ ตลอดจนกาหนดอานาจหน้าที่ตา่ ง ๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๙ กรรมการในมูลนิธิฯ ล้วนแต่เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ หากแต่ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ
ของมูลนิธิฯ นั้น มูลนิธิฯ ต้องเบิกจ่ายค่าที่พักและเดินทางให้ และในกรณีที่มีความจาเป็นมูลนิธิฯ
สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิฯ ให้ลุล่วงไปด้วยดี
และเบิกจ่ายค่าเดินทางโดยมูลนิธิฯ
ข้อ ๓๐ มูลนิธิฯ นี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อความยั่งยืน นอกจากกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
หรือปรับเป็นนิติบุคคลแบบไม่แสวงหาผลกาไรแล้ว อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน สาคัญจะต้องรายงาน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดการยกเลิกใดหรือกลุ่มธุรกิจที่แสวงหาผลกาไร แต่ต้องตกเป็นของ
หน่วยงานรัฐที่มูลนิธิฯ ตั้งอยู่
ข้อ ๓๑ กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในมูลนิธิฯ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ห้ามทาการรับเหมา
งานก่อสร้างหรือซ่อมแซมมูล นิธิฯ การซื้อขายและการให้เช่าทรัพย์สินในมูลนิธิฯ หรือพฤติกรรมอื่น ๆ
ที่หาผลประโยชน์เข้าตนเอง
ข้อ ๓๒ ระเบียบการดาเนินงานของมูลนิธิฯ จะกาหนดขึ้นเองต่างหาก
ข้อ ๓๓ กรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายของรัฐบาล
มาบังคับใช้
ข้อ ๓๔ ข้อบังคับฉบับนี้ต้องผ่านมติการประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการ
บริหารแล้ว เสนอต่อที่ประชุม ผู้ก่อตั้งและศิษยานุศิษย์พิจารณาเห็นชอบ และรายงานต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้วจึงจะมีผลบังคับใช้การแก้ไขก็เช่นกัน
นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุญาตให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
รายนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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ฉะนั้ น อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๒๖ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีรพล ศิรนิ านุวฒ
ั น์
ปลัดจังหวัด ปฏิบตั ิราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
นายทะเบียนมูลนิธิจงั หวัดสมุทรปราการ

