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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ใหมีกฎหมายวาดวยการดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร 
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหรัฐ 
พึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ 
รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
กําหนดใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน  
หรือหมูคณะอื่น จึงควรสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็ง 
ขององคกรไมแสวงหากําไรใหสามารถดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและมีธรรมาภบิาล โดยใหมีการ
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย เปดเผย โปรงใส เพื่อใหประชาชนไดรับรูกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร 
อันเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 



 

ราง 
พระราชบัญญัติ 

การดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร 
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

…………….…........................ 
 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๒ บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 

เหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี
เพือ่ใหการดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไรในราชอาณาจักรสามารถดําเนินการไปเพื่อประโยชน
สาธารณะ และมีความโปรงใส ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ซึ่งการตราพระราชบัญญัติน้ีสอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยแลว  
 

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

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมของ

องคกรไมแสวงหากําไร พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติในหมวด ๒ การดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไร 
ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“องคกรไมแสวงหากําไร” หมายความวา คณะบุคคลภาคเอกชนซ่ึงรวมกลุมกัน

จัดต้ังในรูปแบบใด ๆ ที่มบีุคคลรวมดําเนินงานเพื่อจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ในสังคมโดยไมมุงแสวงหา



๒ 
 
กําไรมาแบงปนกัน แตไมรวมถึงการรวมกลุมของคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจกรรมเปนการเฉพาะคราว 
หรือดําเนินกิจกรรมเฉพาะเพื่อประโยชนของคณะบุคคลน้ัน หรือพรรคการเมือง 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา 
องคกรไมแสวงหากําไร 

“นายทะเบียน” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย และหมายความรวมถึงขาราชการทีป่ลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษยแตงต้ังใหเปนนายทะเบียนดวยทั้งน้ี ในการแตงต้ังนายทะเบียนอาจกําหนดให 
นายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ีในเรื่องใดโดยเฉพาะก็ได 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษยแตงต้ังจากขาราชการหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  องคกรไมแสวงหากําไรแหงใดมีการจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายโดยเฉพาะ 

นอกจากตองปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะน้ันแลว ใหอยูในบังคับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีดวย 
 

หมวด ๑ 
การสงเสริมและพัฒนาองคกรไมแสวงหากําไร 

   
 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

องคกรไมแสวงหากําไร” ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหนงไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผูอํานวยการสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน 

(๓) กรรมการผูแทนองคกรไมแสวงหากําไรจํานวนไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ 

ในดานสังคมศาสตร การบริหาร การเงิน การพัฒนาสังคม หรือการอื่นที่จะเปนประโยชนในการ 
ปฏิบัติหนาที่ จํานวนไมเกินส่ีคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง 

ใหอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนกรรมการและเลขานุการ  
และใหอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแตงต้ังขาราชการในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 



๓ 
 

การแตงต้ังกรรมการตาม (๓) ตองเปดโอกาสใหองคกรไมแสวงหากําไรเสนอรายช่ือ
ผูแทนเพื่อใหรัฐมนตรีคัดเลือกและแตงต้ัง  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๗  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับแตงต้ัง 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตจะพนโทษมาแลว

ไมนอยกวาสองป หรือเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ประพฤติช่ัวอยางรายแรง  
หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น 
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป

และอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
ในกรณีท่ีกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) หรือ (๔) พนจากตําแหนงกอนวาระ  

หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) หรือ (๔) เพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการ 
ซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น 
อยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหน่ึง หากยังไมไดแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม  
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ 
ซึ่งไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที ่

 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ 

(๔) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย 

หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู แตจะตองมีจํานวนกรรมการรวมกันแลวไมนอยกวาสามในส่ี 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 



๔ 
 

มาตรา ๑๐  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง 
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

ในการปฏิบัติหนาที่ กรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องที่พิจารณา 
ใหกรรมการผูน้ันแจงใหที่ประชุมทราบและใหที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผูน้ันสมควรจะอยูใน 
ที่ประชุมและมีมติในการประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม 

 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปน้ี  
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานการสงเสริมและพัฒนาองคกร 

ไมแสวงหากําไร  
(๒) เสนอความเห็น และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคกร 

ไมแสวงหากําไรตอคณะรัฐมนตรี สวนราชการ หนวยงานของรัฐและองคกรไมแสวงหากําไร 
(๓) สนับสนุนใหองคกรไมแสวงหากําไรทําหนาที่ในดานประชาสังคม 
(๔) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแล 

องคกรไมแสวงหากําไรที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคลองกัน 

(๕) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร 
ขององคกรไมแสวงหากําไร และผูสนับสนุนองคกรไมแสวงหากําไรตามมาตรา ๑๖ 

(๖) จัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ 
ที่เก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาองคกรไมแสวงหากําไรตอคณะรัฐมนตรี สวนราชการ หรือหนวยงาน
ของรัฐ 

(๗) รับปรึกษาใหความเห็น คําแนะนํา หรือแนวทางการแกไขปญหาขอขัดของ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีตามที่มีการรองขอ 

(๘) กําหนดแนวทางปฏิบัติ และจัดทําเปนคูมือเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๙) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนงานการสงเสริม
และพัฒนาองคกรไมแสวงหากําไร  

(๑๐) รายงานผลการดําเนินงาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรค ใหคณะรัฐมนตรีทราบ 
ปละหน่ึงครั้ง 

(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเทาที่จําเปน 

เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



๕ 
 

มาตรา ๑๓  ใหประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ  
และอนุกรรมการ ไดรับคาตอบแทน หรือประโยชนตอบแทนอื่นตามทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๑๔  เพื่อประโยชนในการสนับสนุนใหองคกรไมแสวงหากําไรทําหนาที่ 

ในดานประชาสังคมตามมาตรา ๑๑ (๓) ใหคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสาธารณะในระดับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน และองคกร 
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมขององคกรไมแสวงหากําไรในฐานะ 

เปนหุนสวนกับภาครัฐและภาคสวนอ่ืน 
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององคกรไมแสวงหากําไร 

ใหมีความเขมแข็ง และดําเนินงานอยางโปรงใส มีธรรมาภิบาล 
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายองคกรไมแสวงหากําไรเพื่อให 

เกิดการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
(๕) สนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบฐานขอมูลขององคกรไมแสวงหากําไร 

การจัดทําหรือการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะขององคกรไมแสวงหากําไร การส่ือสารและสรางความตระหนัก
แกประชาชนถึงความสําคัญในการรวมมือกันทําหนาที่ดานประชาสังคม 

(๖)สนับสนุนใหองคกรไมแสวงหากําไรมีบทบาทในการดูแลการดําเนินงาน 
ขององคกรไมแสวงหากําไรอื่นใดที่ดําเนินการโดยไมสุจริต หลอกลวงประชาชน หรือกระทําการฝาฝน
กฎหมาย เพื่อมิใหเกิดความเส่ือมเสียแกองคกรไมแสวงหากําไรโดยทั่วไป 

(๗) สงเสริมและพัฒนาองคกรไมแสวงหากําไรเพื่อใหสามารถทํากิจกรรมสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงคและเปนประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ 

 
มาตรา ๑๕  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ประสานงานดานเงินทุนกับสวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือแหลงเงินทุนอื่น เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
ขององคกรไมแสวงหากําไร 

หลักเกณฑและวิธีการในการสนับสนุนเงินทุนแกองคกรไมแสวงหากําไรใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

เงินทุนที่ไดรับมาตามวรรคหน่ึง ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนผูเก็บรักษาและส่ังจายเงิน โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

 
มาตรา ๑๖  องคกรไมแสวงหากําไรและผูสนับสนุนองคกรไมแสวงหากําไร  

อาจไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรตามหลักเกณฑที่กําหนดในประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่น 
 

  



๖ 
 

หมวด ๒ 
การดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไร 

   
 
มาตรา ๑๗  ภายใตบังคับมาตรา ๒๐ องคกรไมแสวงหากําไรมีสิทธิและเสรีภาพ 

ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของสังคมหรือประโยชนสาธารณะไดตามวัตถุประสงค 
ในการจัดต้ัง 

 
มาตรา ๑๘  การกําหนดหนาที่ใหองคกรไมแสวงหากําไรตองปฏิบัติตามความ 

ในหมวดน้ี หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีการผอนผันหรือยกเวนการปฏิบัติหนาที่ 
ในเรื่องใดใหแกองคกรไมแสวงหากําไรในลักษณะใดที่มีวัตถุประสงคดําเนินกิจกรรมดานประชาสังคม
โดยเฉพาะและไมมีการปฏิบัติที่ฝาฝนมาตรา ๒๐ อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติผอนผันหรือยกเวน
การปฏิบัติหนาที่ตามความในหมวดน้ีในเรื่องใดใหแกองคกรไมแสวงหากําไรลักษณะน้ันได 

 
มาตรา ๑๙  เพื่อประโยชนแหงความโปรงใสและใหประชาชนไดรับรูกิจกรรม 

ขององคกรไมแสวงหากําไร ใหองคกรไมแสวงหากําไรมีหนาที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับชื่อขององคกร 
วัตถุประสงคในการจัดต้ัง วิธีดําเนินงาน แหลงที่มาของเงินทุน รายชื่อผูรับผิดชอบดําเนินงาน  
โดยใหหนวยงานของรัฐและบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูลน้ันโดยงาย 

หลักเกณฑและวิธีการเปดเผยขอมูลตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการ
กําหนด โดยจะกําหนดใหเปดเผยขอมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในระบบที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทําขึ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขององคกรไมแสวงหากําไร
แหงน้ันซึ่งบุคคลทั่วไปเขาถึงได หรือโดยวิธีอื่นใดที่องคกรไมแสวงหากําไรสามารถกระทําได
โดยสะดวก 

ในกรณีที่องคกรไมแสวงหากําไรแหงใดมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลตอหนวยงานของรัฐ
อยูแลวตามกฎหมายเฉพาะ ใหนายทะเบียนแจงหนวยงานของรัฐน้ันจัดสงขอมูลขององคกร 
ไมแสวงหากําไรแหงน้ันมาใหนายทะเบียนเพื่อเปดเผยตามวรรคสองแทนการเปดเผยขอมูลจาก 
องคกรไมแสวงหากําไรได ในกรณีเชนวาน้ีใหถือวาองคกรไมแสวงหากําไรแหงน้ันไดเปดเผยขอมูล 
ตามวรรคหน่ึงแลว 

ในกรณีที่นายทะเบียนพบวาองคกรไมแสวงหากําไรแหงใดไมเปดเผยขอมูล 
ตามวรรคหน่ึงหรือปกปดขอมูล ใหนายทะเบียนแจงเตือนใหองคกรไมแสวงหากําไรแหงน้ัน 
ดําเนินการเปดเผยขอมูลภายในเวลาที่กําหนด หรือภายในเวลาที่องคกรไมแสวงหากําไรขอผอนผัน
การดําเนินการ หากพนกําหนดเวลาแลวยังมิไดดําเนินการเปดเผยใหนายทะเบียนมีอํานาจ 
ออกคําส่ังใหองคกรไมแสวงหากําไรแหงน้ันหยุดการดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร  
จนกวาจะดําเนินการเปดเผยขอมูลตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๒๐  องคกรไมแสวงหากําไรตองไมดําเนินงานในลักษณะดังตอไปน้ี 
(๑) กระทบตอความมั่นคงของรัฐ รวมถึงความมั่นคงของรัฐดานเศรษฐกิจ 

หรือดานความสัมพันธระหวางประเทศ  
(๒) กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกอใหเกิด

ความแตกแยกในสังคม 



๗ 
 

(๓) กระทบตอประโยชนสาธารณะรวมทั้งความปลอดภัยสาธารณะ 
(๔) เปนการกระทําความผิดตอกฎหมาย 
(๕) เปนการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือกระทบตอ

ความเปนอยูโดยปกติสุขของบุคคลอื่น 
ในกรณีท่ีองคกรไมแสวงหากําไรแหงใดดําเนินงานอันเปนการฝาฝนวรรคหน่ึง  

ใหนายทะเบียนแจงเตือนใหองคกรไมแสวงหากําไรแหงน้ันหยุดการกระทําที่เปนการฝาฝน  
หรือใหแกไขการกระทําเสียใหถูกตอง หากองคกรไมแสวงหากําไรแหงน้ันยังฝาฝนการแจงเตือน 
ของนายทะเบียน ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําส่ังใหองคกรไมแสวงหากําไรดังกลาว 
ยุติการดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไร 

 
มาตรา ๒๑  องคกรไมแสวงหากําไรแหงใดที่ไดรับเงินอุดหนุนหรือเงินบริจาค 

จากแหลงเงินทุนตางประเทศใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
(๑) แจงช่ือแหลงเงินทุนตางประเทศ บัญชีธนาคารที่จะรับเงิน จํานวนเงินที่จะไดรับ 

และวัตถุประสงคของการนําเงินไปใชจายตอนายทะเบียน 
(๒) ตองรับเงินผานบัญชีของธนาคารตามที่องคกรไมแสวงหากําไรแจงไว 

ตอนายทะเบียน 
(๓) ตองใชเงินที่ไดรับจากแหลงเงินทุนตางประเทศเฉพาะตามวัตถุประสงคที่ไดแจง

ตอนายทะเบียนตาม (๑) 
(๔) ตองไมใชเงินที่ไดรับจากแหลงเงินทุนตางประเทศเพื่อดําเนินกิจกรรมในลักษณะ

การแสวงหาอํานาจรัฐ หรือเอื้อประโยชนตอพรรคการเมือง 
หลักเกณฑและวิธีการแจงตอนายทะเบียนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด  ทั้งน้ี นายทะเบียนอาจจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ 
ในการรับเงินจากแหลงเงินทุนตางประเทศเพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามวรรคหน่ึงก็ได 

การแจงตามมาตราน้ี คณะกรรมการอาจกําหนดใหแจงดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสก็ได 

ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๒  องคกรไมแสวงหากําไรที่มีรายไดจากการรับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป

หรือจากแหลงเงินทุนตางประเทศ มีหนาที่จัดทําบัญชีรายรับรายจายในแตละรอบปปฏิทิน 
ซึ่งผูรับผิดชอบดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไรรับรองความถูกตอง และเปดเผยบัญชี 
รายรับรายจายน้ันใหบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูลน้ันโดยงาย โดยตองเก็บรักษาบัญชีรายรับรายจายน้ัน 
ไวใหสามารถตรวจสอบไดเปนเวลาสามป 

ใหนําความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ของมาตรา ๑๙ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๓  องคกรไมแสวงหากําไรที่ไดรับคําส่ังจากนายทะเบียนใหหยุดการดําเนิน

กิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไรตามมาตรา ๑๙ วรรคส่ี หรือมาตรา ๒๒ ซึ่งใหนําความใน 
มาตรา ๑๙ วรรคส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลมหรือคําส่ังนายทะเบียนใหยุติการดําเนินงานตามมาตรา ๒๐
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๑ ซึ่งใหนําความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม อาจอุทธรณ
คําส่ังของนายทะเบียนตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังจากนายทะเบียน 



๘ 
 

การอุทธรณคําส่ังนายทะเบียนไมเปนเหตุทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน 
หลักเกณฑการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาองคกรไมแสวงหากําไรแหงใดอาจจะ

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจมีหนังสือคําส่ังเรียกใหบุคคล 
ที่เก่ียวของมาช้ีแจงขอเท็จจริง รวมทั้งใหสงเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อประกอบการพิจารณาได 

 
บทกําหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๒๕  องคกรไมแสวงหากําไรแหงใดไมหยุดการดําเนินกิจกรรมตามคําส่ัง 

ของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๙ วรรคส่ี หรือมาตรา ๒๒ ซึ่งใหนําความในมาตรา ๑๙ วรรคส่ี 
มาใชบังคับโดยอนุโลม ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และปรับอีกวันละหน่ึงพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๒๖  องคกรไมแสวงหากําไรแหงใดไมยุติการดําเนินงานตามคําส่ังของ 

นายทะเบียนตามมาตรา ๒๐วรรคสอง หรือมาตรา ๒๑ ซึ่งใหนําความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง  
มาใชบังคับโดยอนุโลม ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกวันละหน่ึงหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีองคกรไมแสวงหากําไรแหงใดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี ใหผูรับผิดชอบดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไรแหงน้ันตองรับโทษ
เชนเดียวกับองคกรไมแสวงหากําไรดวย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๘  ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๖ 
(๑) และ (๒) และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนกรรมการและเลขานุการและใหปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ซึ่งตองดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 

............................................. 
นายกรัฐมนตรี 


