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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง  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  
เป็นนิติบุคคล  และให้ ย่ืนคําขอต่อกรมสรรพสามิต  ตามแบบ  ภส.  ๐5 - 26  ท้ายประกาศนี้   
เพื่อพิจารณาเสนอกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  เพื่อการกุศลสาธารณะในประเทศไทยเท่านั้น  และรายได้
ของมูลนิธิจะต้องมิใช่เป็นการได้มาจากการซื้อขาย  หรือการให้บริการโดยมีค่าตอบแทนเป็นปกติธุระ  
เว้นแต่การซื้อขายหรือการให้บริการนั้นเก่ียวข้องกับการศาสนา  การศึกษา  การสถานพยาบาลหรือ 
การสังคมสงเคราะห์  และไม่นํารายได้ดังกล่าวไปจ่ายในทางอื่น 

ข้อ ๓ ชื่อมูลนิธิ  จะต้องไม่เป็นชื่อและนามสกุลของบุคคลท่ียังมีชีวิตอยู่หรือชื่อการค้าหรือ
เคร่ืองหมายการค้า 

ข้อ ๔ กรมสรรพสามิตจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  เก่ียวกับการดําเนินงานของ
มูลนิธินั้นก่อน  เช่น  งบดุล  บัญชีรายได้  รายจ่าย  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  โดยจะตรวจสอบ
ย้อนหลังไปไม่ต่ํากว่าสามปี  ถ้าปรากฏดังต่อไปนี้จะไม่ประกาศให้   

(๑) การดําเนินงานของมูลนิธิไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือมีการใช้ชื่อมูลนิธิดําเนินงานเพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตัว 

(๒) รายได้ของมูลนิธิ  ได้นําไปเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ  น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  
ของรายได้ทั้งสิ้นในสามรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา  เว้นแต่ 

 (๒.๑) ตราสารจัดตั้งระบุว่า  ให้นําดอกผลมาเป็นรายได้เท่านั้น  หรือให้นําดอกผล   
มาใช้จ่ายเท่านั้น 

 (๒.๒) กรณีมีเหตุจําเป็นต้องเก็บสะสมรายได้  เพื่อดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์
ของมูลนิธิ 

(๓) รายจ่ายของมูลนิธิเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  ของรายจ่าย
ทั้งสิ้นในสามรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา  และรายจ่ายดังกล่าวได้นําไปเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ  
น้อยกว่าร้อยละ  65  ของรายจ่ายทั้งสิ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 

(4) รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะของมูลนิธิควรกระจายเป็นการทั่วไปตามวัตถุประสงค์ 
ที่ได้จดแจ้งไว้  และต้องมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถปุระสงค์หนึ่งที่จะให้ประโยชน์เฉพาะแก่บุคคล  คณะบุคคล  
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือเป็นส่วนใหญ่ 
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ข้อ ๕ มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ครบสามปี  จะไม่พิจารณาประกาศให้ 
ข้อ ๖ องค์การ  สถานสาธารณกุศล  สถานพยาบาล  หรือสถานศึกษาใด  ที่มิได้มีฐานะเป็นมูลนิธิ  

จะไม่พิจารณาประกาศให้  เว้นแต่จะมีวัตถุประสงค์และการดําเนินงานเช่นเดียวกับมูลนิธิ  จะพิจารณา
ประกาศให้เป็นราย ๆ  ไป  ในหลักเกณฑ์เดียวกันหรือตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๗ มูลนิธิ  องค์การ  สถานสาธารณกุศล  สถานพยาบาล  หรือสถานศึกษาใดท่ีไม่เข้า
หลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑  ถึงข้อ  ๖  จะไม่ประกาศให้  เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณา
เห็นสมควร 

ข้อ ๘ มูลนิธิ  องค์การ  สถานสาธารณกุศล  สถานพยาบาล  หรือสถานศึกษา  ที่ได้รับ 
การประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศลไปแล้ว  เว้นแต่สภากาชาดไทย  วัดวาอาราม  และสถานพยาบาล 
หรือสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล  จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ใบรับที่ออกให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่บ ริจาคสินค้าหรือผู้ประกอบกิจการ 
สถานบริการที่บริจาครายรับให้ระบุลําดับที่ได้รับการประกาศด้วย 

(2) ส่งรายงานการประชุม  งบดุล  และบัญชีรายได้  รายจ่าย  พร้อมทั้งรายงานการดําเนินงาน 
ของกิจการสําหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของผู้รับอนุมัติ  ให้กรมสรรพสามิตทราบภายใน  150  วัน   
นับแต่วันที่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

ข้อ ๙ มูลนิธิ  องค์การ  สถานสาธารณกุศล  สถานพยาบาลหรือสถานศึกษาที่ประกาศ 
ไปแล้วนั้น  ให้กรมสรรพสามิตดําเนินการตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานเก่ียวกับผลการดําเนินงาน   
หากปรากฏว่าผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่กําหนดข้างต้น  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อ  ๘  โดยไม่มีเหตุอันสมควรก็ให้เพิกถอนการประกาศฯ  ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่ปีถัดจากปีที่ประกาศ
เพิกถอนในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 10 มูลนิธิ  องค์การ  หรือสมาคม  ที่ได้ประกาศกําหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล  
ตามมาตรา  102  (1)  (2)  และมาตรา  102  ทวิ  (1)  (2)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ.  2527  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การประกาศกําหนดเป็นองค์การ 
สาธารณกุศล  ตามประกาศนี้  โดยไม่ต้องย่ืนคําขอเป็นองค์การสาธารณกุศล 

ข้อ 11 คําขอที่ได้ย่ืนไว้ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณา
ประกาศกําหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล  ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2527  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม  ก่อนวันที่ประกาศน้ีบังคับใช้และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอ 
ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



   

  ภส. 05-26 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
ทะเบียนรับเลขที ่.......................... 
วัน เดือน ปี ท่ีรับ .......................... 
เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับ ............................... 

            

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

    

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

1. ข้าพเจ้า นิติบุคคลชื่อ ................................................................... โดย................................................................ต าแหน่ง..................................... 
ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  สถานที่ตั้งของนิติบุคคล เลขที่ ................................ ตรอก/ซอย.............................................................................                      
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต .................................จงัหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์                                         
โทรศัพท์........................................E-mail………………………………………………… 

2. มีความประสงค์ขอเป็นองค์การสาธารณกุศล 

3. เอกสารที่ยื่นมาพร้อมกับค าขอเป็นองค์สาธารณกุศล 

(1) ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมหนังสือบริคณสนธิ   ข้อบังคับหรือตราสาร  จ านวน                                  แผ่น 

(2) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ จ านวน                             แผ่น 

(3) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่หรือการประชุมสามัญประจ าปีแล้วแต่กรณีย้อนหลัง 3 ปี  จ านวน          แผ่น 

(4) ส าเนางบดุลและบัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 3 ปี   จ านวน            แผ่น 

(5) เอกสารอื่น ๆ                                               จ านวน             แผ่น 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่ยื่นข้างต้นนี้ถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการทุกประการ 

 
                                                 ลงชื่อ  ........................................................ ผู้ยื่นค าขอ (ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล) 
                                                         (.......................................................) 
                                               ต าแหน่ง ....................................................... 
 

               ข้าพเจ้าขอยื่นหลักฐานประกอบการด าเนินการตามรายการที่ระบุไว้ในด้านหลังค าขออนุญาต และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนดทุกประการ 
 
 
                                                             ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าขอ (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี) 
                                                                   (...................................................) 
 

4. การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
 
(1) ความเห็นเจ้าหน้าที่....................................................................        (2) สรรพสามิตพื้นที่...............................                           
   ....................................................................................................             ....................................................................................................                           
   ....................................................................................................                 ……………………………………………………………………………………………………………….    

   ...................................................................................................                 ………………………………………………………………………………………………………………..  
    
 
                           ลงชื่อ.......................................................                                           ลงชื่อ.................................................... 
                                         (.......................................................)                                                 (...................................................) 
                        ต าแหน่ง......................................................                                       ต าแหน่ง...................................................... 
                            วันที่.......................................................                                           วันที่....................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

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

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

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

 
 

 
 

 
๕. ค าสั่ง 

ค าสั่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

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

 วันที่....................................................... 
 

                                                                               


