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ขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๕) และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
จึงออกขอกําหนดไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอกําหนดนี้
“มูลนิธิ หรือสมาคม” หมายความวา มูลนิธิ หรือสมาคมที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย หรือตามกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม
“องคกรภาคเอกชน” หมายความวา องคกรที่มิใชสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรอื่นของรัฐ และเปนองคกรที่ไมไดแสวงหากําไรในการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงเปนผูรักษาการตามขอกําหนดนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปญหา หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้
หมวด ๑
การยื่นคําขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนของมูลนิธิ หรือสมาคม
ขอ ๕ มูลนิธิ หรือสมาคมที่มีความประสงคจะยื่นคําขอใหรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
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(๑) มูลนิธิ หรือสมาคม จะตองดําเนินกิจการและมีผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตอเนื่อง
จนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหกเดือน
(๒) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคําขอไมนอยกวาหกเดือน
(๓) มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
(๔) มีการกําหนดสาขาในการจัดสวัสดิการสังคมที่จะดําเนินการอยางชัดเจน เชน การบริการ
สังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และ
กระบวนการยุติธรรม เปนตน
(๕) มีการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีการในการดําเนินการจัดสวัสดิการสังคม เชน
การสงเสริม การพัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข และการบําบัดฟนฟู
เปนตน
(๖) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอื่นไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
ขอ ๖ การยื่นคําขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน ใหผูมีอํานาจทําการแทนมูลนิธิ
หรือสมาคม หรือผูไดรับมอบฉันทะจากมูลนิธิ หรือสมาคมยื่นคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด
พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐที่มีคํารับรองวาถูกตอง
(๒) สําเนาขอบังคับ หรือระเบียบ หรือตราสาร และสําเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคม
(๓) รายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิ หรือสมาคม
(๔) สําเนางบดุล หรือสําเนารายงานฐานะการเงินของมูลนิธิ หรือสมาคม
(๕) แผนงานโครงการของมูลนิธิ หรือสมาคม
(๖) ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน
(๗) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดสาขาของงานสวัสดิการสังคม การกําหนดลักษณะ
หรื อ รู ป แบบและวิ ธีก ารในการดํ า เนิ นงาน รวมทั้ ง เอกสารหลั ก ฐานในการส งเสริ ม และสนั บ สนุ น
ตามขอ ๕ (๖) ดวย
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การยื่นคําขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน มูลนิธิ หรือสมาคมจะยื่นคําขอดวยตนเอง
หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได
ขอ ๗ การยื่นคําขอตามขอ ๖ ในเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหยื่นคําขอที่สํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร และใหสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถูกตอง แลวสงคําขอ
ใหสํานักงานโดยไมชักชา
ในเขตทองที่อื่นใหยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแหงทองที่
ที่มูลนิธิ หรือสมาคมนั้นตั้งอยู และใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดที่รับคําขอ
ตรวจสอบความถูกตอง แลวสงคําขอใหสํานักงานโดยไมชักชา
หมวด ๒
การยื่นคําขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนขององคกรภาคเอกชน
ขอ ๘ องคกรภาคเอกชนที่มีผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคม จะยื่นคําขอใหรับรองเปนองคกร
สาธารณประโยชนตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) เปนองคกรภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งจะตอง
ดําเนินกิจการและมีผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(๒) มีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมหรือมูลนิธิ
หรือสมาคม ตามขอ ๓ รับรองผลการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
(๓) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(๔) มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู เกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
(๕) มีการกําหนดสาขาในการจัดสวัสดิการสังคมที่จะดําเนินการอยางชัดเจน เชน การบริการ
สั ง คม การศึ ก ษา สุ ข ภาพอนามั ย ที่ อ ยู อ าศั ย การฝ ก อาชี พ การประกอบอาชี พ นั น ทนาการ และ
กระบวนการยุติธรรม เปนตน
(๖) มีการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีการในการดําเนินการจัดสวัสดิการสังคม เชน
การสงเสริม การพัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปอ งกัน การแกไข และการบําบัดฟน ฟู
เปนตน
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(๗) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอื่นไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
ขอ ๙ การยื่นคําขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน ใหผูแทนองคกรภาคเอกชนยื่นคําขอ
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนดพรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐที่มีคํารับรองวาถูกตอง
(๒) สําเนาขอบังคับ หรือระเบียบขององคกรภาคเอกชน
(๓) สําเนารายงานฐานะการเงินซึ่งประธานกรรมการ หรือหัวหนาผูบริหารใหคํารับรอง
(๔) แผนงานโครงการขององคกรภาคเอกชน
(๕) ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดสาขาของงานสวัสดิการสังคม การกําหนดลักษณะ
หรื อ รู ป แบบและวิ ธีก ารในการดํ า เนิ นงาน รวมทั้ ง เอกสารหลั ก ฐานในการส งเสริ ม และสนั บ สนุ น
ตามขอ ๘ (๗) ดวย
องคกรภาคเอกชนจะยื่นคําขอดวยตนเองหรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ไดและ
ใหนําความในหมวดที่ ๑ ขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
ขอ ๑๐ ในการขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน ถาไดปฏิบัติครบถวนตามที่กําหนด
ในหมวด ๑ หรือหมวด ๒ และแผนงานโครงการของมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนนั้นไมขัด
ตอกฎหมาย หรือวัตถุประสงคของมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชน ใหสํานักงานเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน และใหออกใบสําคัญแสดงการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนดใหแกมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนนั้น
มูลนิธิสมาคมหรือองคกรภาคเอกชนที่ไดรับการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนแลว
สามารถใชขอความวา “องคกรสาธารณประโยชน” ในวงเล็บทายชื่อได

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอ ๑๑ ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาการขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
ครบถวนตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง หรือคณะกรรมการไมรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน ใหสํานักงาน
แจงสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
แลวแตกรณี เพื่อแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

