เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๗ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกําหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
เพื่อให้การพิจารณาประกาศกําหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามความในมาตรา 107 (๑) (๒)
และมาตรา ๑08 (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และเป็นธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศ
กําหนดเป็นองค์การสาธารณกุศลไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มูลนิธิที่ประสงค์จะขอให้พิจารณาประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล จะต้องมีฐานะ
เป็ น นิ ติ บุ ค คล และให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ กรมสรรพสามิ ต ตามแบบ ภส. ๐5 - 26 ท้ า ยประกาศนี้
เพื่อพิจารณาเสนอกระทรวงการคลัง
ข้อ ๒ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อการกุศลสาธารณะในประเทศไทยเท่านั้น และรายได้
ของมูลนิธิจะต้องมิใช่เป็นการได้มาจากการซื้อขาย หรือการให้บริการโดยมีค่าตอบแทนเป็นปกติธุระ
เว้นแต่การซื้อขายหรือการให้บริการนั้นเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา การสถานพยาบาลหรือ
การสังคมสงเคราะห์ และไม่นํารายได้ดังกล่าวไปจ่ายในทางอื่น
ข้อ ๓ ชื่อมูลนิธิ จะต้องไม่เป็นชื่อและนามสกุลของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หรือชื่อการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้า
ข้อ ๔ กรมสรรพสามิตจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
มู ล นิ ธินั้ น ก่ อ น เช่ น งบดุ ล บั ญ ชี รายได้ รายจ่ าย ซึ่ งมี ผู้ ส อบบั ญ ชี รับ รองแล้ ว โดยจะตรวจสอบ
ย้อนหลังไปไม่ต่ํากว่าสามปี ถ้าปรากฏดังต่อไปนี้จะไม่ประกาศให้
(๑) การดําเนินงานของมูลนิธิไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือมีการใช้ชื่อมูลนิธิดําเนินงานเพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตัว
(๒) รายได้ของมูลนิธิ ได้นําไปเป็ นรายจ่ายเพื่ อการกุศลสาธารณะ น้ อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของรายได้ทั้งสิ้นในสามรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา เว้นแต่
(๒.๑) ตราสารจั ด ตั้ ง ระบุ ว่ า ให้ นํ าดอกผลมาเป็ น รายได้ เท่ านั้ น หรื อ ให้ นํ า ดอกผล
มาใช้จ่ายเท่านั้น
(๒.๒) กรณีมีเหตุจําเป็นต้องเก็บสะสมรายได้ เพื่อดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์
ของมูลนิธิ
(๓) รายจ่ายของมูลนิธิเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของรายจ่าย
ทั้งสิ้นในสามรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา และรายจ่ายดังกล่าวได้นําไปเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของรายจ่ายทั้งสิ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
(4) รายจ่ายเพื่ อการกุศลสาธารณะของมูลนิธิควรกระจายเป็นการทั่ วไปตามวัตถุประสงค์
ที่ได้จดแจ้งไว้ และต้องมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งที่จะให้ประโยชน์เฉพาะแก่บุคคล คณะบุคคล
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือเป็นส่วนใหญ่

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๗ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

ข้อ ๕ มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ครบสามปี จะไม่พิจารณาประกาศให้
ข้อ ๖ องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษาใด ที่มิได้มีฐานะเป็นมูลนิธิ
จะไม่พิจารณาประกาศให้ เว้นแต่จะมีวัตถุประสงค์และการดําเนินงานเช่นเดียวกับมูลนิธิ จะพิจารณา
ประกาศให้เป็นราย ๆ ไป ในหลักเกณฑ์เดียวกันหรือตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๗ มูลนิธิ องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษาใดที่ไม่เข้า
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ จะไม่ประกาศให้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณา
เห็นสมควร
ข้อ ๘ มูลนิธิ องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษา ที่ได้รับ
การประกาศให้ เป็ นองค์ การสาธารณกุ ศลไปแล้ ว เว้ นแต่ สภากาชาดไทย วั ดวาอาราม และสถานพยาบาล
หรือสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ใบรั บ ที่ อ อกให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมที่ บ ริ จ าคสิ น ค้ า หรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การ
สถานบริการที่บริจาครายรับให้ระบุลําดับที่ได้รับการประกาศด้วย
(2) ส่งรายงานการประชุม งบดุล และบัญชีรายได้ รายจ่าย พร้อมทั้งรายงานการดําเนินงาน
ของกิจการสําหรับ รอบปี บั ญ ชีที่ ผ่านมาของผู้รับ อนุ มั ติ ให้ กรมสรรพสามิต ทราบภายใน 150 วัน
นับแต่วันที่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ข้อ ๙ มูลนิธิ องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลหรือสถานศึกษาที่ประกาศ
ไปแล้ ว นั้ น ให้ ก รมสรรพสามิ ต ดํ า เนิ น การตรวจสอบเอกสาร หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ผลการดํ า เนิ น งาน
หากปรากฏว่าผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่กําหนดข้างต้น หรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อ ๘ โดยไม่มีเหตุอันสมควรก็ให้เพิกถอนการประกาศฯ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ปีถัดจากปีที่ประกาศ
เพิกถอนในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 10 มูลนิธิ องค์การ หรือ สมาคม ที่ได้ประกาศกําหนดให้เป็น องค์การสาธารณกุศล
ตามมาตรา 102 (1) (2) และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การประกาศกําหนดเป็นองค์การ
สาธารณกุศล ตามประกาศนี้ โดยไม่ต้องยื่นคําขอเป็นองค์การสาธารณกุศล
ข้อ 11 คํ าขอที่ ได้ ยื่ น ไว้ต ามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
ประกาศกําหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และที่
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศนี้ บั งคั บ ใช้ แ ละยั งอยู่ ในระหว่ า งการพิ จ ารณา ให้ ถื อ ว่ าเป็ น คํ าขอ
ตามประกาศนี้
ข้อ ๑2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คาขอเป็นองค์การสาธารณกุศล
ตามมาตรา 107 (1) (2) และมาตรา 108 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

เรียน

ภส. 05-26

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ทะเบียนรับเลขที่ ..........................
วัน เดือน ปี ที่รับ ..........................
เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับ ...............................

อธิบดีกรมสรรพสามิต (ผ่านสรรพสามิตพื้นที่……………………….....…………………………….)

1. ข้าพเจ้า นิติบุคคลชื่อ ................................................................... โดย................................................................ตาแหน่ง.....................................
ผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล สถานที่ตั้งของนิติบุคคล เลขที่ ................................ ตรอก/ซอย.............................................................................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต .................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์........................................E-mail…………………………………………………
2. มีความประสงค์ขอเป็นองค์การสาธารณกุศล
3. เอกสารที่ยื่นมาพร้อมกับคาขอเป็นองค์สาธารณกุศล
(1) ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมหนังสือบริคณสนธิ ข้อบังคับหรือตราสาร จานวน
แผ่น
(2) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ จานวน
แผ่น
(3) สาเนารายงานการประชุมใหญ่หรือการประชุมสามัญประจาปีแล้วแต่กรณีย้อนหลัง 3 ปี จานวน
แผ่น
(4) สาเนางบดุลและบัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 3 ปี จานวน
แผ่น
(5) เอกสารอื่น ๆ
จานวน
แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่ยื่นข้างต้นนี้ถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................ ผู้ยื่นคาขอ (ผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล)
(.......................................................)
ตาแหน่ง .......................................................
ข้าพเจ้าขอยื่นหลักฐานประกอบการดาเนินการตามรายการที่ระบุไว้ในด้านหลังคาขออนุญาต และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ทางราชการกาหนดทุกประการ
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาขอ (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี)
(...................................................)
4. การพิจารณาของเจ้าหน้าที่
(1) ความเห็นเจ้าหน้าที่....................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่.......................................................

(2) สรรพสามิตพื้นที่...............................
....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่.......................................................

-๒-

(๓) ความเห็นของรองอธิบดี
.........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(...................................................)
วันที่.......................................................

๕. คาสั่ง
คาสั่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(...................................................)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
วันที่.......................................................

