
ร่าง พ.ร.บ.การด าเนินกจิกรรม

ขององคก์รไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. ....

กลุ่มกฎหมาย ส านกังานเลขานุการกรม
กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ



หลกัการและเหตุผล

โดยท่ีมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้
ประชาชนและชมุชนมีความรูค้วามเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ และมีส่วนรว่มในการพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ รวมทัง้การจดัท า
บรกิารสาธารณะ 

ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหกรณ ์สหภาพ องคก์ร ชมุชนหรือหมู่คณะอ่ืน จึงควรส่งเสริม
และสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพและสรา้งความเขม้แข็งขององคก์รไม่แสวงหาก าไรใหส้ามารถ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีธรรมาภิบาล โดยให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
เปิดเผย โปร่งใส เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัรูกิ้จกรรมขององคก์รไม่แสวงหาก าไรอนัเป็นการคุม้ครอง
ประโยชนส์าธารณะ ตลอดจนการรกัษาความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัินี ้



ร่าง พ.ร.บ. การด าเนินกจิกรรมขององคก์รไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. ....

มทีัง้หมด ๒ หมวด  ๒๘ มาตรา (รวมบทเฉพาะกาล) โดยประกอบไปดว้ย

หมวด ๑ การสง่เสรมิและพฒันาองคก์รไมแ่สวงหาก าไร (ม.๑ -๑๖)

หมวด ๒ การด าเนินงานขององคก์รไมแ่สวงหาก าไร (ม.๑๗ -๒๔)

บทก าหนดโทษ (ม.๒๕ -๒๗)

บทเฉพาะกาล (ม.๒๘)



บทนิยาม(ทีส่ าคญั) ตามร่างกฎหมาย

๑. “องคก์รไม่แสวงหาก าไร” 

หมายความว่า คณะบุคคลภาคเอกชนซึ่งรวมกลุ่มกันจดัตัง้
ในรูปแบบใด ๆ ท่ีมีบุคคลร่วมด าเนินงานเพื่อจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในสงัคม โดยไม่มุ่งแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกนั แต่ไม่รวมถึงการรวมกลุ่ม
ของคณะบุคคลเพื่อด าเนินกิจกรรมเป็นการเฉพาะคราวหรือด าเนิน
กิจกรรมเฉพาะเพื่อประโยชนข์องคณะบคุคลนัน้ หรอืพรรคการเมือง



สรุปสาระส าคญั ของ องค์กรไม่แสวงหาก าไร

๑. เป็นการรวมตวัของบคุคล(ซึง่นิยามไมไ่ดก้  าหนดจ านวนไว)้

๒. บุคคลท่ีรวมตัวนัน้เป็นบุคคลภาคเอกชน ไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครฐั
ตามอ านาจหนา้ท่ี

๓. รูปแบบในการรวมตวั จะมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรบัก็ได ้เช่น การ
รวมตวักนัเป็น ชมรม สมาคม มลูนิธิ สภา  สหพนัธ ์กลุม่

๔. วตัถปุระสงคใ์นการรวมตวั เพ่ือท ากิจกรรมตา่งๆในสงัคม

๕. ไมมุ่ง่แสวงหาก าไรมาแบง่ปันกนั



การรวมกลุ่มในลกัษณะดังต่อไปนีไ้ม่ถือเป็น “องค์กรไม่แสวงหาก าไร”

มี ๓ ลกัษณะ

๑. การรวมกลุม่กนัโดยมีลกัษณะไมเ่ป็นการถาวร ครัง้คราว ไมต่อ่เน่ือง

๒. การรวมกลุม่กนัด าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชนข์องบคุคลในกลุ่มนัน้เอง

๓. การรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามกฎหมายว่าดว้ยพรรค
การเมือง



ตวัอยา่งองคก์รไม่แสวงหาก าไร ตามร่างกฎหมายนี ้เช่น

๑. สมาคม ทีม่วีัตถุประสงคจ์ดักจิกรรมเพือ่สังคม

๒. มูลนิธิ เพือ่สาธารณประโยชน ์การกุศลสาธารณะ

๓. ชมรม คณะบุคคล ทีม่วัีตถุประสงคจ์ดักจิกรรมเพือ่สังคม

๔. องคก์รสาธารณะประโยชน์ องคก์รสวัสดกิารชุมชน

ตวัอยา่งที ่“ไม่เป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไร” ตามร่างกฎหมายนี ้เช่น

๑. สหภาพแรงงาน (เพือ่ประโยชนข์องบุคคลในกลุ่ม)

๒. หา้งหุน้ส่วน บริษัท (แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน)

๓. สหกรณ ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์ (เพื่อประโยชน์ของบุคคลในกลุ่ม
น้ันเอง)



บทนิยาม ตามร่างกฎหมาย(ต่อ)
๒. “คณะกรรมการ” 

หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาองคก์รไม่
แสวงหาก าไร

๓. “นายทะเบยีน”

หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุย ์และหมายความรวมถึง ขา้ราชการท่ีปลดัพม.แตง่ตัง้เป็น
นายทะเบียนดว้ย



บทนิยาม ตามร่างกฎหมาย(ต่อ)
๔. “พนักงานเจ้าหน้าที”่ 

หมายความว่า ผูซ้ึ่ง ปลดั พม. แต่งตัง้จากข้าราชการหรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจใหป้ฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ฉบบันี ้

**(พนกังานฝ่ายปกครอง เช่น ผูใ้หญ่บา้น ก านนั นายอ าเภอ ผวจ.)



ผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนีแ้ละการเช่ือมโยงกบักฎหมายอ่ืน

-ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยเ์ป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี ้(มาตรา๔)

- องค์ไม่แสวงหาก าไรแห่งใดมีการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
เฉพาะ นอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะน้ันแล้ว ให้อยู่ใน
บังคับตามบทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัตนีิด้ว้ย (มาตรา ๕)



หมวด ๑
การส่งเสริมและพัฒนาองคก์รไม่แสวงหาก าไร



“คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาองคก์รไม่แสวงหาก าไร”
(๑) รัฐมนตรี พม. เป็นประธาน

(๒)  กรรมการโดยต าแหน่งจ านวน  ๘ คน ได้แก่   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี               
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัด พม. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองคก์ร
ชุมชน

(๓) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองคไ์ม่แสวงหาก าไร จ านวนไม่เกิน ๗ คน ซึ่งรัฐมนตรี พม. 
แต่งตัง้ (มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี)

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน ๔ คน ซึ่งรัฐมนตรี พม. แต่งตั้ง โดยเป็นผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ์ในด้านสังคมศาสตร ์การบริหาร การเงิน การพัฒนา
สังคม หรือการอืน่ทีจ่ะเป็นประโยชนใ์นการปฏบิตัหิน้าที ่(มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี)

(๕) กรรมการและเลขานุการ เป็นอธิบดกีรมพฒันาสังคมและสวัสดกิาร

อธิบด ีพส. แต่งตัง้ข้าราชการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกนิ ๒ คน



หน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ



มีหน้าที่และอ านาจ  ๑๑ ข้อ 
(๑) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานการส่งเสริมและ

พฒันาองคก์รไม่แสวงหาก าไร
(๒) เสนอความเห็น และให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการส่งเสริมและ

พฒันาองคก์รไม่แสวงหาก าไร ต่อคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ และองคก์รไม่แสวงหาก าไร

(๓) สนบัสนุนใหอ้งคก์รไม่แสวงหาก าไรท าหนา้ท่ีในดา้น
ประชาสังคม

(๔) ประสานงานกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การก ากับดูแลองค์กรไม่แสวงหาก าไรท่ีจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หรือสอดคลอ้งกนั



(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเร่ืองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรขององค์กรไม่แสวงหาก าไร และผู ้สนับสนุนองค์กร          
ไม่แสวงหาก าไรตามมาตรา ๑๖

(๖) จดัท าขอ้เสนอแนะในการพฒันา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบท่ีเ ก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไม่แสวงหาก าไร             
ต่อคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

(๗) รับปรึกษาให้ความเห็น ค าแนะน า หรือแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบญัญติัน้ีตามท่ีมีการ     
ร้องขอ

(๘) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ และจัดท าเป็นคู่มือเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี



(๙) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
แผนงานการส่งเสริมและพฒันาองคก์รไม่แสวงหาก าไร

(๑๐) รายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ให้
คณะรัฐมนตรีทราบปีละหน่ึงคร้ัง

(๑๑) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือ
กฎหมายอ่ืน



ภารกจิของคณะกรรมการในการสนับสนุนให้องค์กร
ไม่แสวงหาก าไรท าหน้าทีด้่านประชาสังคม

(ร่างมาตรา ๑๓)



(๑) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีจิตสาธารณะในระดบับุคค
ครอบครัว ชุมชน และองคก์ร

(๒) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมขององคก์รไม่แสวงหาก าไรใน    
ฐานะ เป็นหุน้ส่วนกบัภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน

(๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพขององคก์รไม่แสวงหา
ก าไร ใหมี้ความเขม้แขง็และด าเนินงานอยา่งโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

(๔) ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาเครือข่ายองคก์รไม่แสวงหาก าไร 
เพื่อใหเ้กิดการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ



(๕) สนบัสนุนการศึกษาวิจยั การพฒันาระบบฐานขอ้มูลขององคก์รไม่
แสวงหาก าไร การจดัท าหรือการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะขององคก์ร
ไม่แสวงหาก าไร การส่ือสาร และสร้างความตระหนกัแก่ประชาชนถึง
ความส าคญัในการร่วมมือกนัท าหนาท่ี ดา้นประชาสงัคม

(๖) สนบัสนุนใหองคก์รไม่แสวงหาก าไรมีบทบาทในการดูแลการ
ด าเนินงานขององคก์รไม่แสวงหาก าไรอ่ืนใดท่ีด าเนินการโดยไม่สุจริต 
หลอกลวงประชาชน หรือกระท าการฝ่าฝืน กฎหมาย เพื่อมิใหเกิดความ
เส่ือมเสียแก่องคก์รไม่แสวงหาก าไรโดยทัว่ไป

(๗) ส่งเสริมและพฒันาองคก์รไม่แสวงหาก าไรเพื่อใหส้ามารถท ากิจกรรม
ส าเร็จ ตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาติ



สิทธิประโยชน์ขององค์กรไม่แสวงหาก าไร
การจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน 

โดยใหค้ณะกรรมการมหีน้าทีป่ระสานงานดา้นเงินทนุ กบัส่วนราชการ 
หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือแหล่งเงินทุนอ่ืน เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก าไร หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
สนับสนุนเงินทุนแก่องคก์รไม่แสวงหาก าไรให้เป็นไป ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด ทัง้นีเ้งินทุนท่ีไดร้บัมา ตามวรรคหนึ่ง ใหก้ระทรวงการพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษยเ์ป็นผูเ้ก็บรกัษา และสั่งจายเงิน โดยไม่ตอ้งน าส่งคลังเป็น
รายไดแ้ผ่นดิน (รา่งมาตรา ๑๕ )



สิทธิประโยชน์ขององค์กรไม่แสวงหาก าไร(ต่อ)
การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี 

โดยใหค้ณะกรรมการเสนอแนะต่อครม.เพ่ือใหอ้งคก์รไม่แสวงหาก าไร
และผูส้นบัสนนุองคก์รไม่แสวงหาก าไรอาจไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีอากร 
ตามหลกัเกณฑท่ีก าหนดในประมวลรษัฎากร หรอืกฎหมายอื่น(รา่งมาตรา ๑๖)



หมวด ๒
การด าเนินงานขององคก์รไม่แสวงหาก าไร



สิทธิในการด าเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาก าไร

องคก์รไม่แสวงหาก าไร “มีสิทธิและเสรีภาพ” ในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อประโยชนของสังคมหรือประโยชนสาธารณะได้ตาม
วัตถุประสงคใ์นการจัดตัง้ (ร่างมาตรา ๑๗)
(ข้อสังเกต  สมาคมหรือมูลนิธิ ยังคงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ระเบยีบ หรือตราสารทีจ่ดทะเบยีนไว้ตามกฎหมายว่าดว้ยการน้ัน)



หน้าทีข่ององค์กรไม่แสวงหาก าไร

ม ี๔ ประการ คอื
๑. หน้าทีเ่ปิดเผยข้อมูลพืน้ฐานขององคก์ร (ร่างมาตรา ๑๙)
๒. ไม่ด าเนินการในลักษณะทีก่ฎหมายนีห้้ามกระท า (ร่างมาตรา ๒๐)
๓. แจ้งแหล่งเงนิทุน บัญชทีีรั่บเงนิ วัตถุประสงค ์กรณีรับเงนิบริจาค

หรือเงนิทุนจากต่างประเทศ (ร่างมาตรา ๒๑)
๔. จัดท าบัญชีและเปิดเผยบัญชีเฉพาะองคก์รที่ได้รับเงินบริจาค

หรือแหล่งทุนต่างประเทศ (ร่างมาตรา ๒๒)



หน้าทีข่ององค์กรไม่แสวงหาก าไร (๑)
๑) หน้าทีเ่ปิดเผยข้อมูล ( ๕ ขอ้มลู) ไดแ้ก่ 

๑.๑ ช่ือองคก์ร 
๑.๒ วตัถปุระสงค ์
๑.๓ วิธีด  าเนินการ 
๑.๔ แหลง่ท่ีมาเงินทนุ 
๑.๕ รายช่ือผูร้บัผิดชอบด าเนินการ 

(หลักเกณฑแ์ละวธีิการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด) โดยจะก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลด้วย

-วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสใ์นระบบท่ีกระทรวง พม. จดัท าขึน้ 
-วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสข์ององคก์รไมแ่สวงหาก าไรแหง่นัน้ซึ่งบคุคล

ทั่วไปเขา้ถงึไดห้รอื
-โดยวิธีอ่ืนใดท่ีองคก์ร ไมแ่สวงหาก าไรสามารถกระท าไดโ้ดยสะดวก 



หน้าทีข่ององค์กรไม่แสวงหาก าไร (๑)

หากไม่เปิดเผยหรือปกปิดข้อมูล
ในกรณีทีน่ายทะเบยีนพบว่าองคก์รไม่แสวงหาก าไรแหง่ใด

ไม่เปิดเผยข้อมูล ตามวรรคหน่ึง หรือปกปิดข้อมูลใหน้ายทะเบยีน 
“แจ้งเตอืน”ใหอ้งคก์รไม่แสวงหาก าไรแหง่น้ันด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูล ภายในเวลาทีก่ าหนด หรือภายในเวลาทีอ่งคก์รไม่แสวงหา
ก าไรขอผ่อนผันการด าเนินการ

หากพ้นก าหนดเวลาแล้วยังมิไดด้ าเนินการเปิดเผยให้
นายทะเบยีนมีอ านาจออกค าส่ังใหองคก์รไม่แสวงหาก าไรแหง่น้ัน
หยุดการด าเนินกิจกรรมขององคก์รไม่แสวงหาก าไร จนกว่าจะ
ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล ตามวรรคหน่ึง



หน้าทีข่ององค์กรไม่แสวงหาก าไร (๒)
๒) หน้าทีต่อ้งไม่ด าเนินการในลักษณะทีก่ฎหมายนีก้ าหนด ไดแ้ก่ 

๑) ด าเนินงานกระทบตอ่ความมั่นคงของรฐั รวมถึงความมั่นคงดา้น
เศรษฐกิจและความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

๒) กระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชาชน
หรอืก่อใหเ้กิดความแตกแยกในสงัคม

๓) กระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ รวมทัง้ความปลอดภยัสาธารณะ
๔) เป็นการกระท าผิดตอ่กฎหมาย และ 
๕) เป็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิและเสรภีาพของบคุคอ่ืน

หรอืกระทบตอ่ความเป็นอยูโ่ดยปกติสขุของบคุคลอ่ืน
**(ปล. ผูร้า่งกม. น าถอ้ยค ามาจากรฐัธรรมนญู)



หน้าทีข่ององค์กรไม่แสวงหาก าไร (๒)

หากด าเนินกิจกรรมทีมี่ลักษณะตอ้งหา้ม
ในกรณีที่องคก์รไม่แสวงหาก าไรแห่งใดด าเนินงานอันเป็น

การฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้ “นายทะเบียน” แจ้งเตือนใหองคก์รไม่
แสวงหาก าไรแห่งน้ันหยุดการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน หรือให้แก้ไข
การกระท าเสียให้ถูกต้อง หากองคก์รไม่แสวงหาก าไรแห่งน้ันยังฝ่า
ฝืนการแจ้งเตือนของนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีอ านาจออก
ค าส่ังใหองคก์รไม่แสวงหาก าไรดังกล่าวยุติการด าเนินงานของ
องคก์รไม่แสวงหาก าไร 



หน้าทีข่ององค์กรไม่แสวงหาก าไร (๓)
๓) องคก์รไม่แสวงหาก าไรแหง่ใดทีไ่ดรั้บเงนิอุดหนุนหรือเงนิ

บริจาคจากแหล่งเงนิทุนตา่งประเทศใหด้ าเนินการ ดงันี้
๑) แจง้ช่ือแหลง่เงินทนุตา่งประเทศ บญัชีธนาคารท่ีจะรบัเงิน 

จ านวนเงินท่ีจะไดร้บั และวตัถปุระสงค์ ของการน าเงินไปใชจ้่ายตอ่นาย
ทะเบียน

๒) ตอ้งรบัเงินผา่นบญัชีของธนาคารตามท่ีองคก์รไม่แสวงหา
ก าไรแจง้ไวต้อ่นายทะเบียน

๓) ตอ้งใชเ้งินท่ีไดร้บัจากแหลง่เงินทนุตา่งประเทศเฉพาะตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ไดแ้จง้ตอ่นายทะเบียนตาม (๑)

๔) ตอ้งไม่ใชเ้งินท่ีไดร้บัจากแหลง่เงินทนุตา่งประเทศเพื่อด าเนิน
กิจกรรมในลกัษณะการแสวงหาอ านาจรฐั หรอืเอือ้ประโยชนต์อ่พรรค
การเมือง



หน้าทีข่ององค์กรไม่แสวงหาก าไร (๓)

หลักเกณฑแ์ละวิธีการแจ้งต่อนายทะเบียนตามวรรคหน่ึง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ นายทะเบียน
อาจจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรับเงินจากแหล่ง
เงนิทุนตางประเทศเพือ่ปฏิบัตใิหถู้กตอ้งตามวรรคหน่ึงก็ได้

การแจ้งตามมาตรานีค้ณะกรรมการอาจก าหนดใหแจ้งด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก์็ได้

หากไม่ด าเนินการ
ให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดย

อนุโลม(การแจ้งเตอืนแล้วส่ังยุตกิารดาเนินงานกรณีฝ่าฝืน)



หน้าทีข่ององค์กรไม่แสวงหาก าไร (๔)
๔. องคก์รไม่แสวงหาก าไรทีมี่รายไดจ้ากการรับเงนิบริจาค

จากบุคคลทั่วไปหรือจากแหล่งเงนิทุนตา่งประเทศมีหน้าที่
๑) จดัท าบญัชีรายรบัรายจ่ายในแตล่ะรอบปีปฏิทิน ซึง่ผูร้บัผิดชอบ

ด าเนินงานขององคกรไมแ่สวงหาก าไรรบัรองความถกูตอ้ง
๒)เปิดเผยบญัชีรายรบัรายจายนัน้ใหบคุคลทั่วไปเขา้ถึงขอ้มลูนัน้

โดยง่าย โดยตอ้งเก็บรกัษาบญัชีรายรบัรายจายนัน้ ไวใ้หส้ามารถตรวจสอบ
ไดเ้ป็นเวลาสามปี



หน้าทีข่ององค์กรไม่แสวงหาก าไร (๔)

หากไม่ด าเนินการจัดท าบัญชีและเปิดเผย
ให้น าความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ีของมาตรา 

๑๙ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม (ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้นาย
ทะเบียนทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณะรวมถึงการด าเนินการ       
ในกรณีฝ่าฝืนให้นายทะเบียนแจ้งเตือนก่อนแล้วส่ังให้หยุดด าเนิน
กิจกรรมจนกว่าจะเปิดเผย)



องค์กรอาจได้รับการผ่อนผนัให้ไม่ต้องมหีน้าที่

(ร่างมาตรา ๑๘)
หากคณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรใหม้ีการผ่อนผัน

หรือยกเว้นการปฏิบัตหิน้าทีใ่นเร่ืองใดใหแก่องคก์รไม่แสวงหา
ก าไรในลักษณะใด

ทีมี่วัตถุประสงคด์ าเนินกิจกรรมดา้นประชาสังคโดยเฉพาะ
และไม่มีการปฏิบัตทิีฝ่่าฝืนมาตรา ๒๐ อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่
มีมตผ่ิอนผันหรือยกเว้นการปฏิบัตหิน้าที ่ตามความในหมวดนีใ้น
เร่ืองใดใหแก่องคก์รไม่แสวงหาก าไรลักษณะน้ันได้



บทบาทพนักงานเจ้าหน้าทีก่ากบัดูแล(ร่างมาตรา ๒๔) 

ในกรณทีีมี่เหตุอนัควรสงสัยว่าองค์กรไม่แสวงหาก าไรแห่งใดอาจจะ
กระท าความผดิตามกฎหมายนี ้

•ให้มีอ านาจมีหนังสือค าส่ังเรียกใหบุคคลทีเ่กีย่วของมาช้ีแจงขอเทจ็จริง 
•รวมทั้งให้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดเพ่ือประกอบการพจิารณาได้



บทบาทนายทะเบียน
๑. แจ้งให้หน่วยงานรัฐจัดส่งข้อมูลองคก์รไม่แสวงหาก าไรที่ต้อง

เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเฉพาะ
๒ แจ้งเตือนให้องคก์รไม่แสวงหาก าไร ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล

(ข้อมูลพืน้ฐาน ม.๑๙ ข้อมูลบัญชี ม.๒๒)ภายในเวลาทีก่ าหนด
๓ มีอ านาจส่ัง “หยุดด าเนินกิจกรรมใดๆ” ขององคก์รไม่แสวงหา

ก าไร ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรา ๑๙ และไม่จัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายและเปิดเผยตามมาตรา ๒๒

๔ มีอ านาจส่ัง “ยุตกิารด าเนินการ” ขององคก์รไม่แสวงหาก าไร ที่
ด าเนินการในลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ และองคก์รไม่แสวงหา
ก าไรทีรั่บเงนิอุดหนุนจากตา่งประเทศ ซึง่ไม่ปฏิบัตติาม มาตรา ๒๑



การอุทธรณ์ค าส่ังนายทะเบียน
๑ หากนายทะเบียนมีค าส่ัง“หยุดด าเนินกิจกรรมใดๆ” หรือส่ัง          

“ยุตกิารด าเนินการ” ขององคก์รไม่แสวงหาก าไร
๒. องคก์รไม่แสวงหาก าไร สามารถอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวของ

นายทะเบียน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยไ์ด้

๓. ใหย้ืน่อุทธรณค์ าส่ังภายใน ๓๐  วันนับแต่วันทีไ่ด้รับค าส่ังจาก
นายทะเบยีน

๔. แม้องคก์รจะยื่นอุทธรณค์ าส่ังไปแล้ว ก็ยังคงต้องปฏิบัติตาม
ค าส่ังของนายทะเบียนต่อไป เพราะ การยื่นอุทธรณไ์ม่เป็นเหตุให้ทุเลา
การปฏิบัตติามค าส่ังของนายทะเบยีน



โทษทางอาญาตามร่าง กม. ฉบับน้ี



ก าหนดโทษทางอาญา (ไม่มีโทษจ าคุก)
๑) องคก์รฯ ไม่เปิดเผยข้อมูลตามค าส่ังของนายทะเบียน 

ตามมาตรา ๑๙ วรรคส่ี หรือไม่จัดท าบัญชีและเปิดเผยตามมาตรา ๒๒ มี
โทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับวันละ ๑,๐๐๐ บาท จนกว่าจะ
ปฏิบัตใิหถู้กตอ้ง (ร่างมาตรา ๒๕)

๒) องคก์รฯ ไม่ยุติการด าเนินงานตามค าส่ังนายทะเบียน
ตามมาตรา  ๒๐ วรรคสอง ห รือมาตรา  ๒๑ มี โทษปรับไ ม่ เกิน         
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท จนกว่าจะปฏิบัตใิหถู้กตอ้ง
(ร่างมาตรา ๒๖)

๓) ผู้ รับผิดชอบด า เ นินงานขององค์กรต้อง รับโทษ
เช่นเดยีวกับองคก์ร (ร่างมาตรา ๒๗)



จบการบรรยาย


