
คำชี้แจง 
   

 
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการของรางกฎหมาย 

วาดวยการดำเนินงานขององคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
และใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....  
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไปประกอบการ 
ยกรางกฎหมายวาดวยการดำเนินงานขององคกรที ่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน นั ้น  เพื ่อใหไดขอมูล 
อันจะเปนประโยชนตอการพิจารณารางกฎหมายดังกลาว  สำนักงานฯ จึงไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ตอรางพระราชบัญญัตทิั้งสองฉบับนี้ โดยทานสามารถรวมแสดงความคิดเห็นไดตั้งแตวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔ 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายแปลและใหความเห็น) 
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๐๐ ตอ ๒๔๑๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๕๗ 



สาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวยการดำเนินงานขององคกรที่ไมแสวงหารายได 
หรือกำไรมาแบงปนกัน พ.ศ. .... 

    

 
  ๑. ใหมีกฎหมายกลางในระดับพระราชบัญญัติขึ ้นเพื ่อกำกับการดำเนินงาน 
ขององคกรที ่ไม แสวงหารายไดหร ือกำไรมาแบงปนกันในราชอาณาจักรเปนไปอยางถูกตอง 
ทำนองคลองธรรม เปดเผย โปรงใส เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง 
ปราศจากไถยจิตแอบแฝงอันเปนการคุ มครองประโยชนสาธารณะ ตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งหลายประเทศไดกำหนดใหมีกฎหมายในลักษณะเดียวกัน 
  ๒. กำหนดใหอธิบดีกรมการปกครองเปนผูรับจดแจงองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรอื
กำไรมาแบงปนกันเนื ่องจากทำหนาที ่เปนนายทะเบียนองคกรที ่ไมแสวงหารายไดหรือกำไร 
มาแบงปนกันประเภทสมาคมและมูลนิธิอยูแลว (มาตรา ๔) 
  ๓. กำหนดใหองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันจะดำเนินกิจกรรม 
ในราชอาณาจักรได ต อเม ื ่อได จดแจ งต อผ ู ร ับจดแจงตามหลักเกณฑ ว ิธ ีการ และเง ื ่อนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และเมื่อไดรับจดแจงแลว ใหองคกรดังกลาวมีสิทธิไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินการจากรัฐตามกฎหมายวาดวยการนั้น สำหรับสมาคมและมูลนิธิที่จดทะเบียน
จัดตั ้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แลว และองคกรที ่ไมแสวงหารายไดหร ือกำไร 
มาแบงปนกันที่จดทะเบียนจัดตั ้งตามกฎหมายอื่นแลว ใหไดรับยกเวนไมตองดำเนินการจดแจง 
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) 
  ๔. กำหนดใหองคกรที ่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันที ่จดแจงตาม
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากตองดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของ
องคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันแตละแหง และที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
เป นการเฉพาะแลว ต องปฏิบ ัต ิตามหลักเกณฑ ว ิธ ีการ และเง ื ่อนไขที ่ร ัฐมนตรีกำหนดตาม 
พระราชบัญญัตินี้ดวย (มาตรา ๕ วรรคสาม) 
  ๕. ให  เป นหน าที ่ขององค กรท ี ่ ไม แสวงหารายไดหร ือกำไรมาแบ งป นกัน  
ตองเปดเผยแหลงที่มาและจำนวนของเงินหรือทรัพยสินที่จะใชในการดำเนินกิจกรรมในแตละป 
ตอผูรับจดแจงตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด และตองยื ่นแบบรายการภาษีเงินได 
ตอกรมสรรพากรทุกปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดเพื่อความโปรงใส 
(มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง) 
  ๖. กำหนดใหองคกรที ่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันจะรับเง ินหรือ
ทรัพยสินจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล ซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือมิไดจดทะเบียนจัดตั้ง
ในราชอาณาจักรไทย แลวแตกรณี มาใชในการดำเนินกิจกรรมในราชอาณาจักรไดเฉพาะกิจกรรม 
ที่รัฐมนตรีกำหนด และตองรายงานผลการรับและใชจายเงินหรือทรัพยสินดังกลาวรวมทั้งกิจกรรม 
ที่ดำเนินการในแตละป ตอผูรับจดแจงตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู รับจดแจงกำหนด 
(มาตรา ๖ วรรคสอง) 
  ๗. กำหนดใหองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันตองเสนอรายงาน 
การสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตตอผูรับจดแจงภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี และให
ผู ร ับจดแจงเผยแพรรายงานการสอบบัญชีดังกลาวในระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง  
(มาตรา ๘) 
  ๘. กำหนดบทลงโทษอาญาแกผูดำเนินกิจการองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไร 
มาแบงปนกันในราชอาณาจักรโดยมิไดจดแจงตอผูรับจดแจง (มาตรา ๑๐) 
  ๙. กำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา ๑๒) 

   



 

 

รางฯ สคก. 
(ฉบับรับฟงความคิดเห็น) 

 
รางพระราชบัญญัติ 

วาดวยการดำเนินงานขององคกรท่ีไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ใหมีกฎหมายวาดวยการดำเนินงานขององคกรท่ีไมแสวงหารายไดหรือกำไร 
มาแบงปนกัน 

 
เหตุผล 

 
โดยที่ปจจุบันมีการจัดตั้งองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันข้ึน 

ในราชอาณาจักรเปนจำนวนมาก บางสวนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ และบางสวนดำเนินการ 
ในรูปคณะบุคคลท่ีมิไดจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย ทำใหการกำกับดูแลไมทั่วถึง และมีองคกรจำนวนมาก 
ที่อางวาเปนองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน แตกลับดำเนินการในลักษณะที่เปน 
การหารายไดมาแบงปนกันในระหวางผูรวมดำเนินการโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ซึ่งเปนการ
หลอกลวงประชาชน และมีจำนวนมากที่รับเงินหรือทรัพยสินของบุคคลธรรมดา นติิบุคคล  
หรือคณะบุคคล ซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือมิไดจดทะเบียนจัดตั้งในราชอาณาจักรไทย มาใชในการดำเนิน
กิจกรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรไทยกับประเทศเพ่ือนบาน  
หรือที่สงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยในราชอาณาจักรเอง สมควรที่จะตองมีกฎหมายกลางข้ึน
เพื่อกำกับการดำเนินงานขององคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันในราชอาณาจักร
เปนไปอยางถูกตองทำนองคลองธรรม เปดเผย โปรงใส เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน
อยางแทจริง ปราศจากไถยจิตแอบแฝงอันเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะ ตลอดจนการรกัษา
ความสงบเรยีบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งหลายประเทศไดกำหนดใหมีกฎหมาย 
ในลักษณะเดียวกัน  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราง 
พระราชบัญญัติ 

วาดวยการดำเนินงานขององคกรท่ีไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน 
พ.ศ. .... 

   
 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………

…………….…......…………….. 
 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการดำเนินงานขององคกรที่ไมแสวงหารายได
หรือกำไรมาแบงปนกัน 
 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ และมาตรา๔๒ บัญญัติใหกระทำได 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 

เหตุผลความจำเปนในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันในราชอาณาจักรเปนไป
อยางเปดเผย โปรงใส เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง ปราศจากไถยจิต 
แอบแฝงอันเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัติน้ีสอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………….. 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการดำเนินงาน 
ขององคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคบัเม่ือพนกำหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป๑ 
 
 

 
  ๑เพ่ือมีเวลาใหดำเนินการตามมาตรา ๓  



๒ 
 

 

มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไร 
มาแบงปนกันตามที่รฐัมนตรกีำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี๒ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน”๓ หมายความรวมถึงคณะบุคคล

ที่มิไดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะแตดำเนินกิจกรรมโดยไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหารายไดหรือ
กำไรมาแบงปนกันดวย  

“ผูรับจดแจง” หมายความวา อธิบดีกรมการปกครอง 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๕  องคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันจะดำเนินกิจกรรม 

ในราชอาณาจักรไดตอเม่ือไดจดแจงตอผูรับจดแจงตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกำหนด และเม่ือไดรับจดแจงแลว ใหองคกรดังกลาวมีสิทธิไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
การดำเนินการจากรัฐตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

สมาคมและมูลนิธิท่ีจดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว 
และองคกรท่ีไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายอื่นแลว ให
ไดรบัยกเวนไมตองดำเนินการจดแจงตามวรรคหนึ่ง 

นอกจากตองดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของ
องคกรที่ไมแสวงหารายไดหรอืกำไรมาแบงปนกันแตละแหง และท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
เปนการเฉพาะแลว องคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ดวย๔ 
 

มาตรา ๖  องคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน ตองเปดเผยแหลงท่ีมา
และจำนวนของเงินหรอืทรัพยสินที่จะใชในการดำเนินกิจกรรมในแตละปตอผูรับจดแจงตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด และตองย่ืนแบบรายการภาษีเงินไดตอกรมสรรพากรทุกป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด 

องคกรที่ไมแสวงหารายไดหรอืกำไรมาแบงปนกันจะรับเงินหรือทรัพยสินจากบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล ซึ่งไมมสีัญชาติไทยหรือมิไดจดทะเบียนจัดต้ังในราชอาณาจักรไทย 
แลวแตกรณ ีมาใชในการดำเนินกิจกรรมในราชอาณาจักรไดเฉพาะกิจกรรมที่รัฐมนตรีกำหนด  
และตองรายงานผลการรับและใชจายเงินหรือทรัพยสินดังกลาวรวมท้ังกิจกรรมที่ดำเนินการในแตละป 
ตอผูรับจดแจงตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ผูรับจดแจงกำหนด 

ใหผูรับจดแจงมีอำนาจเขาไปในสถานประกอบการขององคกรที่ไมแสวงหารายได
หรือกำไรมาแบงปนกัน เพ่ือตรวจสอบการดำเนินการใชจายเงนิหรือทรัพยสิน หรอืการดำเนนิกิจกรรม

 
  ๒เชน สภากาชาดไทย 
  ๓ใช “หมายความรวมถึง” เน ื ่องจากองคกรที ่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน 
มีหลายประเภทตามกฎหมายหลายฉบับ เชน สมาคม มูลนิธิ ตาม ปพพ.  
  ๔เนื่องจากองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นมีหนาที่ 
ตองปฏิบัติตามกฎหมายน้ันดวยแลว แตตองปฏิบัติตามกฎหมายนี้เพ่ิมเตมิดวย  



๓ 
 

 

ตามวรรคสอง รวมท้ังใหมีอำนาจตรวจสอบและทำสำเนาขอมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกสขององคกร 
ที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันเพ่ือนำมาตรวจสอบได 
 

มาตรา ๗  การจัดตั้งสาขาขององคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน 
ที่รับเงินหรือทรัพยสินจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรอืคณะบุคคล ซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือ 
มิไดจดทะเบียนจัดตั้งในราชอาณาจักรไทย ตองแจงใหผูรบัจดแจงทราบกอน ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด 
 

มาตรา ๘  องคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันตองเสนอรายงาน 
การสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตตอผูรับจดแจงภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี  
และใหผูรับจดแจงเผยแพรรายงานการสอบบัญชีดังกลาวในระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง 
 

มาตรา ๙  องคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันแหงใดฝาฝน 
หรือไมปฏิบัตติามมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ใหผูรับจดแจงเพิกถอน 
การจดแจง  

การอุทธรณการเพิกถอนการจดแจงตามวรรคหนึ่งไมมีผลเปนการทุเลาการเพิกถอน 
การจดแจง 
 

มาตรา ๑๐  ผูใดดำเนินกิจการองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน 
ในราชอาณาจักรโดยมิไดจดแจงตอผูรับจดแจงตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจำคุก 
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 

มาตรา ๑๑  ใหองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกันที่ดำเนินกิจกรรม
ในราชอาณาจักรอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและไมเขาลักษณะตามมาตรา ๕  
วรรคสอง ตองมาจดแจงตอผูรับจดแจงภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  
 

มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
  ........................................... 
        นายกรัฐมนตรี 


