
	 มูลนิธิ	 สมาคม	ที่ด�าเนินงานกันอยู่ในขณะนี้	 ต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยข้อบังคับทางกฎหมาย	 และ 
ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ	สมาคม	หรือ	องค์การสาธารณกุศล	ล้วนมีความรับผิดชอบต่อภาษีสรรพากร	 ได้แก่	ภาษีเงินได้
นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นต้น

ในมุมมองของสรรพากร 
มูลนิธิ	สมาคม	มีลักษณะ	ดังนี้

 “มลูนธิ”ิ1 หมายถงึ ทรพัย์สนิทีจ่ดัสรรไว้โดยเฉพาะ
ส�าหรับวตัถปุระสงค์เพือ่การกศุลสาธารณะ การศาสนา ศลิปะ 
วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์
อย่างอื่น โดยมิได้มุ ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกันและได ้
จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการ
หาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อด�าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง

 “สมาคม”2 หมายถึง การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระท�า
การใด ๆ อันมีลักษณะต่อเน่ืองร่วมกันและมิใช่เป็นการหา 
ผลก�าไรหรือรายได ้มาแบ่งป ันกัน ต ้องมีข ้อบังคับและ 
จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ท้ังนี้ รวมถึงสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ 
ได้แก่

• พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
• พระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517
• พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

 การด�าเนินงานตามปกติในแต่ละรอบปีของมูลนิธิ 
สมาคม องค์การสาธารณกุศล เมื่อเกิดรายได้ จึงมีความ 
รับผิดชอบต่อภาษีสรรพากรต่าง ๆ รายได้ที่เข้าลักษณะเงินได้
พงึประเมนิตามมาตรา 40 (1) ถงึ (7) แห่งประมวลรษัฎากร เช่น 
เงินได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ค่าสิทธิ และค่านายหน้า 
เป็นต้น  จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 
ของจ�านวนรายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย

 รายได้ที่เข้าลักษณะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ เงินได้จากธุรกิจการ
พาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขาย
อสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวใน 
วรรคก่อน จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 2 
ของจ�านวนรายรับก่อนค่าใช้จ่าย

 1 มาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2 มาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มูลนิธิ	สมาคม
ในแง่มุม	“ภาษี” สรรพากร



ประกาศกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉบับที่	704 ฉบับที่	531

“รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ” หมายความว่า รายจ่ายเพ่ือประโยชน์แก่สาธารณะ 
ในประเทศไทย เช่น การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และหมายความรวมถึงรายจ่าย 
เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมหรือปลูกจิตส�านึกต่อสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
รายจ ่ายเพื่ อการสาธารณประโยชน ์  รายจ ่ายเพื่ อการศึกษา และรายจ ่ายเ พ่ือ 
การกีฬา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 44) เร่ือง ก�าหนด 
รายจ่ายเพือ่การสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพือ่การศึกษาและรายจ่ายเพือ่การกฬีา ตามมาตรา 
65 ตรี (3) แห่งประมาลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2535 

(ข้อ 2)

เช่นเดียวกัน

มูลนิธิที่ประสงค์จะขอให้พิจารณาประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลจะต้องมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล และมีค�าขอเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาเสนอ
กระทรวงการคลัง 

(ข้อ 3)

เช่นเดียวกัน

ชื่อของนิติบุคคลต้องไม่ปรากฏข้อความว่า “บริษัทจ�ากัด” “บริษัทมหาชนจ�ากัด” 
“ห้างหุ้นส่วนสามัญ” “ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด”หรือ “ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” หรือข้อความใด 
ที่มีความหมายในลักษณะท�านองเดียวกัน 

(ข้อ 4)

ชื่อของนิติบุคคลต้องไม่เป็นชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้า

มูลนิธิต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะในประเทศไทยเท่าน้ัน และต้องไม่มี
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งที่จะให้ประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใด 
หน่วยงานหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

(ข้อ 5)

มลูนิธิต้องมวีตัถุประสงค์เพ่ือการกศุลสาธารณะในประเทศไทย
เท่านั้น และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งที่จะให้
ประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
หรือเป็นส่วนใหญ่

 ทั้งนี้  รายได ้ที่ ได ้รับจากค่าลงทะเบียน หรือค ่าบ�ารุงที่ ได ้รับจาก
สมาชิก หรือเงิน หรือทรัพย ์สินท่ีได ้รับจากการบริจาค หรือจากการให ้ 
โดยเสน่หา ไม่ต้องน�าไปรวมค�านวณเป็นรายรับในการเสียภาษี 

 หากมูลนิธิ สมาคม ที่เข้าข่ายต้องเป็นประกอบการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีดังกล่าวด้วย นอกจากจะได้รับการยกเว้น
ตามข้อกฎหมาย

 นอกจากนัน้แล้ว ในฐานะทีเ่ป็นนติบิคุคลประเภทหนึง่  มลูนธิ ิสมาคม องค์การ
สาธารณกุศลก็อยู่ในบังคับ ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ 
ณ ที่จ่าย และน�าส่งต่อกรมสรรพากร ตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ด้วย

 มูลนิธิ	สมาคม ท่ีมีฐานะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล เป็นอีก
สถานะหนึ่งในทางกฎหมายสรรพากร ท่ีเอื้อประโยชน์แก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
ทีจ่ะได้รบัส่วนลดทางภาษ ีได้แก่ เมือ่บรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิให้แก่สถานสาธารณกศุล 
โดยบคุคลธรรมดาจะได้รับลดหย่อนภาษีจ�านวนเท่ากบัทีไ่ด้บรจิาคแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของเงนิได้พึงประเมนิหลงัหกัค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอืน่ ๆ   
ส่วนนิติบุคคลสามารถน�าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก�าไรสุทธิ

 การด�าเนนิการเพือ่ให้ได้รบัการประกาศเป็นองค์การหรอืสถานสาธารณกศุล เป็นวนิจิฉยัของคณะกรรมการมลูนธิทีิจ่ะด�าเนนิการยืน่ค�าขอ
หรือไม่ อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้

 การจะบรรลุผลได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล มูลนิธิ สมาคม จะต้องด�าเนินการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์
ขั้นตอนที่ได้ก�าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 704) ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ซึ่งจะใช้บังคับส�าหรับมูลนิธิที่ได้ยื่นค�าขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  ส่วนมูลนิธ ิ
ที่ยื่นค�าขอเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนั้น ยังคงใช้หลักเกณฑ์ ขั้นตอนตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ฉบับที่ 531) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ โดยประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดสรุปดังนี้



ฉบับที่	704 ฉบับที่	531

การด�าเนินงานของมูลนิธิต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และต้องไม่มีการใช้ชื่อ 
ของมูลนิธิหรือไม่มีการด�าเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อหาประโยชน์เฉพาะแกบุ่คคล 
คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

(ข้อ 6)

การด�าเนินงานของมูลนิธิต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น 
และไม่มีการด�าเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อหาประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีการใช้ชื่อมูลนิธิเพื่อหาประโยชนส์่วนตน

กรมสรรพากรจะตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของมูลนิธินั้นก่อน เช่น 
รายงานการประชุมใหญ่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว เอกสาร 
หลกัฐานทีน่�ามาบันทึกบญัชรีายได้รายจ่าย เป็นต้น โดยจะตรวจสอบการด�าเนนิงานของมลูนธิิ
ย้อนหลัง 3 รอบระยะเวลาบัญชี และต้องปรากฏดังนี้

(1)  รายได้ของมูลนิธิได้น�าไปเป็นรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
          ของรายได้ทั้งสิ้นใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา เว้นแต่

    (ก) ตราสารจัดตั้งระบุว่า ให้น�าดอกผลมาเป็นรายได้เท่านั้น หรือให้น�าดอกผล 
               มาใช้จ่ายเท่านั้น

        (ข) กรณีมีเหตุจ�าเป็นต้องเก็บสะสมรายได้เพื่อด�าเนินตามโครงการตามวัตถุประสงค ์
                ของมูลนิธิ

(2) รายได้ของมูลนิธิต้องไม่ได้มาจากการซ้ือขายหรือการให้บริการโดยมีค่าตอบแทน 
เป็นปกติธุระ เว้นแต่การซื้อขายหรือการให้บริการนั้นเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา 
การพยาบาล หรือการสังคมสงเคราะห์ และไม่น�ารายได้ดังกล่าวไปจ่ายในทางอื่น

(3) รายจ่ายของมูลนิธต้ิองเป็นรายจ่ายเพือ่การกศุลสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
รายจ่ายทั้งสิ้นใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา และรายจ่ายดังกล่าวได้น�าไปเป็นรายจ่าย
เพื่อการกุศลสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของรายจ่ายทั้งสิ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

(4) รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะของมูลนิธิต ้องกระจายเป็นการทั่วไปตาม
วัตถุประสงค์ที่จดแจ้งไว้ หรือไม่ได้จ่ายไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือ 
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

      รายจ่ายเพือ่การกศุลสาธารณะต้องกระจายเป็นการท่ัวไปตามวรรคหนึง่ หมายความ
ว่า มูลนิธิต้องไม่มีรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 35 ของรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะทั้งสิ้น 
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 

(ข้อ 7)

กรมสรรพากรจะตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  เกีย่วกบัการด�าเนนิงาน 
ของมูลนิธินั้นก ่อน เช ่น งบดุลและบัญชีรายได ้รายจ ่าย 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว เอกสารหลักฐานท่ีน�ามาบันทึกบัญชี 
รายได้รายจ่าย เป็นต้น โดยจะตรวจสอบย้อนหลังหนึ่งรอบระยะ
เวลาบัญชี ถ้าปรากฏดังต่อไปนี้ จะไม่ประกาศก�าหนดให้เป็น
องค์การหรือสถานสาธารณกุศล

(1) รายได้ของมลูนธิไิด้น�าไปเป็นรายจ่ายเพ่ือการกศุลสาธารณะ
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ท้ังสิ้นในหน่ึงรอบระยะเวลาบัญช ี
ที่แล้วมา หรือรายได้เฉพาะดอกผลของมูลนิธิได้น�าไปเป็นรายจ่าย
เพ่ือการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ดอกผลใน
หน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีท่ีแล้วมากรณีตราสารจัดตั้งระบุว่า 
ให้น�าดอกผลมาเป็นรายจ่ายเท่าน้ัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นต้อง
เกบ็สะสมรายได้เพ่ือด�าเนนิการตามโครงการตามวตัถปุระสงค์ของ
มูลนิธิ

(2) รายได้ของมูลนิธิต้องไม่ได้มาจากการซื้อขายหรือการ 
ให้บรกิารโดยมค่ีาตอบแทนเป็นปกตธุิระ เว้นแต่การซือ้ขายหรือการ
ให้บริการนั้นเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา การพยาบาล หรือ
การสังคมสงเคราะห์ และไม่น�ารายได้ดังกล่าวไปจ่ายในทางอื่น

(3) รายจ่ายของมูลนิธิเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ 
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของรายจ่ายทั้งสิ้นในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
ที่แล้วมา

(4) รายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะของมูลนิธิต้องกระจาย
เป็นการทั่วไป

มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ครบ 3 รอบระยะเวลาบัญช ีซึ่งแต่ละรอบที่ระยะเวลาบัญชีไม่ครบ 
12 เดือน จะไม่พิจารณาประกาศให้

(ข้อ 8)

มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ครบ 1 ปี จะไม่พิจารณาประกาศให้

มูลนิธใิดท่ีมิได้มีฐานะเป็นนติบิคุคลจะไม่พจิารณาประกาศให้ เว้นแต่จะมวีตัถุประสงค์และ
การด�าเนินงานเช่นเดียวกับมูลนิธิท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล จะพิจารณาประกาศให้เป็น 
ราย ๆ ไปในหลักเกณฑ์เดียวกัน

(ข้อ 9)

องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษา
ใดท่ีมิได้มีฐานะเป็นมูลนิธิจะไม่พิจารณาประกาศให้ เว้นแต่จะมี
วัตถุประสงค์และการด�าเนินงานเช่นเดียวกับมูลนิธิ จะพิจารณา
ประกาศให้เป็นราย ๆ ไป ในหลักเกณฑ์เดียวกันหรือตามที ่
เห็นสมควร

มูลนิธิใดที่มีวัตถุประสงค์และการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 ถึงข้อ 9 จะไม่
พิจารณาประกาศให้ เว้นแต่

(1) เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชินูปถัมภ์ พระอุปถัมภ์ของพระบรม 
วงศานุวงศ์ หรือพระสังฆราชูปถัมภ์ หรือมีบุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จาก 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าข้ึนไป หรือสมเด็จ 
พระสังฆราชทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์

(2) เป็นมูลนิธิท่ีทางราชการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ การก่อ 
การร้าย หรือเพื่อการศึกษาเป็นการทั่วไป 

(ข้อ 10)

มูลนิธิ องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือ 
สถานศึกษาใดที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 ถึงข้อ 9 จะไม่พิจารณา
ประกาศให้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณา 
เห็นสมควร



 มลูนธิ ิสมาคม องค์การหรอืสถานสาธารณกศุล ทีด่�าเนนิการอยูท่ัว่ไป จะเป็นองค์กรทีม่ทีัง้ขนาดเลก็และใหญ่ ทัง้มบีคุลากรจ�านวนมากน้อย
แล้วแต่การด�าเนินงานขององค์กร ภาระหน้าที่การจัดท�าเอกสารหลักฐาน การเก็บบันทึกรายการเพื่อการเสียภาษีเงินได้ประจ�าปี การจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการด�าเนินงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นรายละเอียดที่อาจจะถูกละเลิกได้  บทความนี้ เจตนาจะน�าเสนอข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีข้อกฎหมายก�าหนดไว้
ที่มูลนิธิ สมาคม องค์การหรือสถานสาธารณกุศลต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การด�าเนินงานมูลนิธิเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้โดยสะดวกและถูกต้องตาม 
แนวทางที่กฎหมายก�าหนด

โดย..	นางสาวสุชาดา		กรวิทยาศิลป
ที่ปรึกษา ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

ฉบับที่	704 ฉบับที่	531

มูลนิธิท่ีได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล เว้นแต่
สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาขององค์การ
ของรัฐบาล จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบรับที่ออกให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
ซึ่งได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้ระบุล�าดับที่ได้รับการประกาศด้วย

(2) ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่าย พร้อมทั้ง
รายงานการด�าเนินงานของกิจการส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาให ้
กรมสรรพากรทราบภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบญัช ีโดยยืน่ผ่าน
ส�านกังานสรรพากรพืน้ทีท่ี่มูลนธิินัน้ต้ังอยู่ 

(ข้อ 11)

มูลนิธิ องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานการศึกษา 
ที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแล้ว เว้นแต่
สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาขององค์การ
ของรัฐบาล จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ใบรับที่ออกให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
ซึ่งได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้ระบุล�าดับที่ได้รับการประกาศด้วย

(2) ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่าย พร้อมทั้ง
รายงานการด�าเนินงานของกิจการส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาให ้
กรมสรรพากรทราบภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
โดยยื่นผ่านส�านักงานสรรพากรพื้นที่ที่มูลนิธินั้นตั้งอยู่

มูลนิธิใดที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแล้ว 
ต่อมาได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อ วัตถุประสงค์ ให้แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อกรมสรรพากรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงนั้น 

(ข้อ 12)

-

มูลนิธิท่ีได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแล้ว 
ให้ส�านักงานสรรพากรภาคท่ีมูลนิธินั้นตั้งอยู ่ ด�าเนินการตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน หากปรากฏว่า การด�าเนินงานเข้าลักษณะ
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้แจ้งผลการตรวจสอบให้ 
กรมสรรพากรทราบเพือ่พิจารณาเสนอกระทรวงการคลังเพกิถอนการประกาศต่อไป 
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ประกาศ 
เพิกถอนในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

(1) การด�าเนินงานของมลูนธิไิม่ตรงตามวตัถปุระสงค์ หรอืมวีตัถปุระสงค์หรอื
มีการใช ้ชื่อมูลนิธิ หรือการด�าเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ เป ็นไป 
เพื่อประโยชน์เฉพาะแก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

(2) รายได้ของมูลนิธิได้น�าไปเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ของรายได้ท้ังส้ินใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา เว้นแต่รายได้
เฉพาะดอกผลได้น�าไปเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของรายได้ดอกผลใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา ทั้งนี้ เฉพาะกรณีตราสาร
จัดตั้งระบุว่าให้น�าดอกผลมาเป็นรายจ่ายเท่านั้น หรือกรณีมีเหตุจ�าเป็นต้องเก็บ
สะสมรายได้เพื่อด�าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

(3) รายได้ได้มาจากการซ้ือขายหรือการให้บริการโดยมีค่าตอบแทนเป็น 
ปกติธุระ เว้นแต่การซ้ือขายหรือการให้บริการนั้นเก่ียวข้องกับการศาสนา 
การศกึษา การสถานพยาบาล หรอืการสังคมสงเคราะห์ และไม่น�ารายได้ดงักล่าว
ไปจ่ายในทางอื่น

(4) รายจ่ายของมลูนธิเิป็นรายจ่ายเพือ่การกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 65 
ของรายจ่ายทัง้สิน้ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีและรายจ่ายดงักล่าวได้น�าไปเป็น
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายจ่ายทั้งสิ้นใน 3 รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา เว้นแต่มีกรณีอันสมควร

(5) รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะของมูลนิธิไม่กระจายเป็นการทั่วไป
(6) มูลนิธิไม่ปฏิบัติตามข้อ 11 หรือ 12  
(ข้อ 13)

มูลนิธิ องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษาที่ได้รับ
การประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแล้ว ให้ส�านักงานสรรพากร
ภาคที่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลนั้นตั้งอยู่ ด�าเนินการตรวจสอบเอกสาร 
หลกัฐานเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงาน หากปรากฏว่า ผลการด�าเนนิงานเข้าลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ีโดยไม่มเีหตอัุนสมควร ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้กรมสรรพากรทราบ
เพ่ือพิจารณาเสนอกระทรวงการคลังเพิกถอนการประกาศต่อไป  ทั้งนี้ ให้มีผล
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีท่ีประกาศเพิกถอนใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

(1) การด�าเนินงานของมูลนิธิไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือมีการใช้ช่ือมูลนิธิ
ด�าเนินการเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว

(2) รายได้ขององค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้น�าไปเป็นรายจ่ายเพื่อการ
กุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งสิ้นใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่
แล้วมา หรือรายได้เฉพาะดอกผลขององค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้น�าไป
เป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ดอกผลใน 
3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมากรณีตราสารจัดตั้งระบุว่า ให้น�าดอกผลมาเป็น
รายจ่ายเท่านั้น เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นต้องเก็บสะสมรายได้เพื่อด�าเนินการตาม
โครงการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

(3) รายจ่ายขององค์การหรือสถานสาธารณกุศลเป็นรายจ่ายเพ่ือการกุศล
สาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 65 ของรายจ่ายทั้งสิ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 
และรายจ่ายดงักล่าวได้น�าไปเป็นรายจ่ายเพ่ือการกศุลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 
75 ของรายจ่ายทัง้สิน้ใน 3 รอบระยะเวลาบญัชทีีแ่ล้วมา เว้นแต่มกีรณอีนัสมควร

(4) รายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะขององค์การหรือสถานสาธารณกุศล 
ไม่กระจายเป็นการท่ัวไป และรายได้ของมูลนิธิได้จากการซื้อขายหรือการให้
บริการโดยมีค่าตอบแทนเป็นปกติธุระ เว้นแต่การซื้อขายหรือการให้บริการนั้น
เกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา การสถานพยาบาล หรือการสังคมสงเคราะห์ 
และไม่น�ารายได้ดังกล่าวไปจ่ายในทางอื่น

(5) องค์การหรือสถานสาธารณกุศลไม่ปฏิบัติตามข้อ 11

มลูนธิทิีถ่กูเพกิถอนการประกาศแล้ว หากประสงค์จะขอให้พจิารณาประกาศ
เป็นองค์การหรอืสถานสาธารณกศุลใหม่ สามารถยืน่ค�าขอได้เมือ่พ้น 3 รอบระยะ
เวลาบัญชีนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ประกาศ 
เพิกถอนในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

(ข้อ 14)

เช่นเดียวกัน


