เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๗ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กําหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑07 (๑) (๒) และมาตรา ๑08 (๑) (๒)
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑07 (๑) (๒) และมาตรา ๑08 (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้องค์การ มูลนิธิ สมาคมที่มีรายชื่อตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เป็นองค์การสาธารณกุศล
ตามมาตรา ๑07 (๑) (๒) และมาตรา ๑08 (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กําหนดองค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 107 (1) (2) และมาตรา ๑08 (๑) และ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓0

รายชื่อ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดลุ่มน้ําปากพนัง สนองพระราชดําริ
มูลนิธิรามาธิบดี
มูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจ
มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
มูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
มูลนิธิวชิรพยาบาล
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย
มูลนิธิกาญจนบารมี
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สภากาชาดไทย
มูลนิธิเทียนส่องใจ เพื่อคนไข้โรคลมชัก
มูลนิธิบํารุงการศึกษาพระปริยัติธรรมวัดคูหาสวรรค์
มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค
มูลนิธิทองเทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์
มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา
โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปภัมภ์
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
มูลนิธิพลเรือโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา และ
หม่อมกอบแก้วอาภากร ณ อยุธยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ

-๒ลําดับที่
๓1
๓2
๓3
๓4
๓5
๓6
๓7
๓8
39
๔0
๔1
๔2
๔3
๔4
๔5
๔6
๔7
๔8
49
๕0
๕1
๕2
๕3
๕4
๕5
๕6
๕7
๕8
59
๖0
๖1
๖2
๖3
๖4

รายชื่อ
มูลนิธิช่วยเหลือเยาวชนสยาม (ธนบุรี)
สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
มูลนิธิกฤตานุสรณ์
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
มูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตํารวจ
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
มูลนิธิธัญญารักษ์
ศิริราชมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี
มูลนิธิสวนมิสกวัน
มูลนิธิพระดาบส
มูลนิธิรักเมืองไทย
มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชา
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมขีม่ ้าแห่งประเทศไทย
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิวัดไทยชุมพลชนะสงคราม
สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
สภาสังคมสมเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย
มูลนิธิพิทักษ์อทุ ยานแห่งชาติเขาใหญ่
มูลนิธิออสโตมี (ประเทศไทย)
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มูลนิธิค่ายจักรพงษ์
มูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก
มูลนิธิเกื้อดรุณ
มูลนิธิวิเทศพัฒนา
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง
มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

หมายเหตุ

-๓ลําดับที่
๖5
๖6
๖7
๖8
69
๗0
๗1
๗2
๗3
๗4
๗5
๗6
๗7
๗8
79
๘0
๘1
๘2
๘3
๘4
๘5
๘6
๘7
๘8
89
๙0
๙1
๙2
๙3
๙4
๙5
๙6
๙7

รายชื่อ
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิคุณแม่คณ
ุ ภาพ
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มูลนิธิคนพิการไทย
มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มูลนิธิเจียร - วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน
มูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
มูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี กําลังเอก เพื่อกิจการตึกอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิเม้า-เลี่ยม วานิช
มูลนิธิมวลชนทัพภาค 1
มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
สมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
มูลนิธิสันติราษฎร์
มูลนิธิสร้างสุขชุมชน
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ

หมายเหตุ

-๔ลําดับที่
๙8
99
๑๐0
๑๐1
๑๐2
๑๐3
๑๐4
๑๐5
๑๐6
๑๐7
๑๐8
๑09
๑๑0
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

รายชื่อ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี
มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์
มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
มูลนิธิคุวานันท์
มูลนิธิพระฑีฆทัสสีมุนีวงศ์-ไป๋ นาควิจิตร
มูลนิธิศูนย์สิรนิ ธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
มูลนิธิมหาวิทยาลัยหอการค้า
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กนั ดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย
ในพระราชินูปถัมภ์
มูลนิธิกตเวทิน ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิสันสกฤตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กล้วยน้ําไทมูลนิธิ
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน
มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มูลนิธิกองบัญชาการตํารวจนครบาล
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิแสงเทียน
มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตํารวจนครบาล
มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด

หมายเหตุ

