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ข้อกําหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๕) และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
จึงออกข้อกําหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อกําหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ในข้อกําหนดนี้
“มูลนิธิ หรือสมาคม” หมายความว่า มูลนิธิ หรือสมาคมที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ หรือตามกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม
“องค์กรภาคเอกชน” หมายความว่า องค์กรที่มิใช่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรอื่นของรัฐ และเป็นองค์กรที่ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อ ๕ ให้ ป ลั ด กระทรวงเป็ น ผู้ รั ก ษาการตามข้ อ กํ า หนดนี้ และมี อํ า นาจกํ า หนดแบบ
และแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ รวมทั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้
หมวด ๑
การยื่นคําขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิ หรือสมาคม
ข้อ ๖ มูลนิธิ หรือสมาคมที่มีความประสงค์จะยื่นคําขอให้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) มูลนิธิ หรือสมาคม จะต้องดําเนินกิจการและมีผลงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมต่อเนื่อง
จนถึงวันยื่นคําขอไม่น้อยกว่าหกเดือน
(๒) มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคําขอไม่น้อยกว่าหกเดือน
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(๓) มีบุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจําหรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(๔) มีการกําหนดสาขาในการจัดสวัสดิการสังคมที่จะดําเนินการอย่างชัดเจน เช่น การบริการ
สัง คม การศึ กษา สุ ข ภาพอนามั ย ที่ อ ยู่อ าศัย การฝึก อาชีพ การประกอบอาชีพ นั น ทนาการ
และกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
(๕) มีก ารกํา หนดลัก ษณะหรื อรู ป แบบ และวิ ธีก ารในการดํ าเนิน การจัด สวั สดิ ก ารสัง คม
เช่น การส่งเสริม การพัฒนา การสงเคราะห์ การคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข และการบําบัดฟื้นฟู
เป็นต้น
(๖) มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอื่นได้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม
ข้อ ๗ การยื่น คําขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้ผู้มีอํานาจทําการแทนมูลนิธิ
หรือสมาคม หรือผู้ได้รับมอบฉัน ทะจากมูลนิธิหรือสมาคมยื่นคําขอตามแบบที่ปลัด กระทรวงกําหนด
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีคํารับรองว่าถูกต้อง
(๒) สําเนาข้อบังคับหรือระเบียบหรือตราสาร และสําเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคม
(๓) รายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคม
(๔) สําเนางบดุลหรือสําเนารายงานการเงินของมูลนิธิหรือสมาคม
(๕) แผนงานโครงการของมูลนิธิหรือสมาคม
(๖) ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
(๗) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดสาขาของงานสวัสดิการสังคม การกําหนดลักษณะ
หรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนิน งาน รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการส่งเสริมและสนับสนุน ตาม
ข้อ ๖ (๖) ด้วย
การยื่นคําขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิหรือสมาคมจะยื่นคําขอด้วยตนเอง
หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้
ข้อ ๘ การยื่นคําขอตามข้อ ๗ ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นคําขอที่สํานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร และให้สํานักพัฒนาสังคม กรุง เทพมหานครตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ส่งคําขอ
ให้สํานักงานโดยไม่ชักช้า
ในเขตท้องที่อื่นให้ยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแห่งท้องที่ ที่มูลนิธิ
หรื อสมาคมนั้น ตั้ง อยู่ และให้ สํา นั กงานพั ฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์ จัง หวั ด ที่รั บ คํา ขอ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งคําขอให้สํานักงานโดยไม่ชักช้า
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หมวด ๒
การยื่นคําขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ขององค์กรภาคเอกชน
ข้อ ๙ องค์ ก รภาคเอกชนที่ มี ผ ลงานด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมจะยื่ น คํ า ขอให้ รั บ รอง
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นองค์กรภาคเอกชนที่จัด ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งจะต้อง
ดําเนินกิจการและมีผลงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมต่อเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๒) มีส่วนราชการหรือหน่ว ยงานของรัฐที่ดําเนินงานด้านการจัด สวัสดิการสังคมหรือมูลนิธิ
หรือสมาคมตามข้อ ๔ รับรองผลการดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
(๓) มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคําขอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๔) มีบุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจําหรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(๕) มีการกําหนดสาขาในการจัดสวัสดิการสังคมที่จะดําเนินการอย่างชัดเจน เช่น การบริการ
สัง คม การศึ กษา สุ ข ภาพอนามั ย ที่ อ ยู่อ าศัย การฝึก อาชีพ การประกอบอาชีพ นั น ทนาการ
และกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
(๖) มีการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีการในการดําเนินการจัดสวัสดิการสังคม เช่น
การส่งเสริม การพัฒนา การสงเคราะห์ การคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข และการบําบัดฟื้น ฟู
เป็นต้น
(๗) มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอื่นได้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม
ข้อ ๑๐ การยื่นคําขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนยื่นคําขอ
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีคํารับรองว่าถูกต้อง
(๒) สําเนาข้อบังคับหรือระเบียบขององค์กรภาคเอกชน
(๓) สําเนารายงานการเงินซึ่งประธานกรรมการหรือหัวหน้าผู้บริหารให้คํารับรอง
(๔) แผนงานโครงการขององค์กรภาคเอกชน
(๕) ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดสาขาของงานสวัสดิการสังคม การกําหนดลักษณะ
หรื อรู ปแบบและวิ ธี การในการดํ าเนิ น งาน รวมทั้ งเอกสารหลั กฐานในการส่ งเสริ มและสนั บสนุ นตาม
ข้อ ๙ (๗) ด้วย
องค์กรภาคเอกชนจะยื่น คําขอด้ว ยตนเองหรื อส่ง โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบีย นตอบรับก็ไ ด้
และให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๓
การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ข้อ ๑๑ ในการขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ถ้าได้ปฏิบัติครบถ้วนตามที่กําหนด
ในหมวด ๑ หรือหมวด ๒ และแผนงานโครงการของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนนั้น
ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชน ให้สํานักงานเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และให้ออกใบสําคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนดให้แก่มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น
มูลนิธิสมาคมหรื อองค์ก รภาคเอกชนที่ ได้รับการรับรองเป็น องค์กรสาธารณประโยชน์แ ล้ ว
สามารถใช้ข้อความว่า “องค์กรสาธารณประโยชน์” ในวงเล็บท้ายชื่อได้
ข้อ ๑๒ การเปลี่ย นชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้องค์กรสาธารณประโยชน์นั้น แจ้งต่อ
สํ า นั ก งาน เพื่ อ แก้ ไ ขทะเบี ย นองค์ ก รสาธารณประโยชน์ แ ละประกาศการเปลี่ ย นชื่ อ ขององค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ข้อ ๑๓ การเปลี่ ย นแปลงที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานใหญ่ ให้ อ งค์ ก รสาธารณประโยชน์ นั้ น แจ้ ง ต่ อ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัด แห่งท้องที่ที่ไปตั้งอยู่ใหม่ และให้สํานักงาน
พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่รับแจ้งส่งคําขอให้สํานักงานโดยไม่ชักช้า เพื่อแก้ไข
ทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์สูญหาย ถูกทําลาย
และชํารุดในสาระสําคัญ ให้องค์กรสาธารณประโยชน์ยื่น คําขอต่อสํานักงาน เพื่อให้สํานักงานจัดทํา
ใบแทนใบสําคัญแสดงการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ต่อไป
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่องค์กรสาธารณประโยชน์เลิกกิจการ ให้องค์กรสาธารณประโยชน์แจ้งต่อ
สํา นัก งานภายในสามสิ บวั น นั บ แต่ วัน เลิ ก กิจ การ เพื่ อให้สํ า นัก งานประกาศการยกเลิ กการรั บรอง
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๖ กรณีต ามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่สํานักงานเห็น ว่าการขอรับรองเป็น องค์กรสาธารณประโยชน์มิได้ปฏิบั ติ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือคณะกรรมการไม่รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ให้สํ านั กงานแจ้ง สํานั กพั ฒ นาสัง คม กรุง เทพมหานครหรือ สํา นัก งานพัฒ นาสังคมและความมั่ น คง
ของมนุษย์จังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

