
หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

 

 
 

  
  

 

กฎกระทรวง 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจดทะเบียนเปนองคกรเอกชน 

หรือองคกรชุมชนดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๔๑  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“องคกรเอกชน”  หมายความวา  องคกรที่มีวัตถุประสงคดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน   

และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน  และที่มิใชสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรอื่นของรัฐ 

“องคกรชุมชน”  หมายความวา  กลุมคนที่มีระบบการจัดการและมีสมาชิกรวมตัวกันจํานวน
ไมนอยกวาสิบหาคน  จัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในสังคมหรือชุมชนรวมกัน  โดยมีวัตถุประสงคดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และมิไดมีวัตถุประสงค
ในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

หมวด  ๑ 
การย่ืนคําขอจดทะเบียนขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนทีม่ีฐานะเปนนิติบุคคล 

 

 

ขอ ๒ องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มีฐานะเปนนิติบุคคลที่ประสงคจะย่ืนคําขอ 
จดทะเบียนเปนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) ดําเนินกิจกรรมและมีผลงานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนตอเนื่องจนถึงวันย่ืนคําขอ 
ไมนอยกวาหกเดือน 

(๒) มีที่ทําการต้ังอยูในเขตทองที่ที่จะย่ืนคําขอไมนอยกวาหกเดือน 
(๓) มีบุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจําหรือมีที่ปรึกษา  โดยบุคคลดังกลาว 

มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๔) มีการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน   เชน   

การทํากิจกรรมโครงการดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  การใหความรู  กิจกรรมสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูของเด็กและเยาวชน  การสงเสริมการมีสวนรวม  การสงเสริมและเผยแพรความรูความเขาใจ 
ในเรื่องงานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๕) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  หรือองคกรอื่นไดมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ขอ ๓ ใหผูมีอํานาจทําการแทนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน  หรือผูไดรับมอบอํานาจ
จากองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน  ย่ืนคําขอจดทะเบียนตามแบบที่ผูอํานวยการประกาศกําหนด
พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ 

(๒) สําเนาขอบังคับ  หรือตราสาร  และสําเนาใบอนุญาตจัดต้ังองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน 
(๓) รายชื่อคณะกรรมการขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน 
(๔) สําเนางบดุลหรือสําเนารายงานฐานะการเงินขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน 
(๕) แผนงานโครงการขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน 
(๖) ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน 
(๗) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการ

ดําเนินงานตามขอ  ๒  (๔)  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานในการสงเสริมและสนับสนุนตามขอ  ๒  (๕)   
การย่ืนคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งจะย่ืนคําขอดวยตนเองหรือโดยสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับก็ได  
ขอ ๔ การย่ืนคําขอจดทะเบียนตามขอ  ๓  ในเขตทองที่กรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอ 

ตอสํานักงาน  สําหรับในเขตทองที่จังหวัดอื่นใหย่ืนคําขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษยจังหวัดแหงทองที่ที่องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนนั้นต้ังอยู  และใหสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จังหวัดที่ รับคําขอตรวจสอบความถูกตองครบถวน   แลวสงคําขอ 
ใหสํานักงานโดยไมชักชา 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขอจดทะเบียนขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนทีม่ิไดมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 

 

ขอ ๕ องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลที่ประสงคจะย่ืนคําขอ

จดทะเบียนเปนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนตองเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินกิจกรรมและมีผลงานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนตอเนื่องจนถึงวันย่ืนคําขอ 

ไมนอยกวาหนึ่งป   

(๒) ชื่อองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนตองเปนภาษาไทยและไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย 

(๓) จัดต้ังข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๔) มีองคประกอบของคณะกรรมการ  ประธานกรรมการ  และสมาชิกขององคกรเอกชน

หรือองคกรชุมชนที่ชัดเจน  และมีบุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจําหรือมีที่ปรึกษา  

โดยบุคคลดังกลาวมีความรูเกี่ยวกับการพฒันาเด็กและเยาวชน 

(๕) มีสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินงานดานการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน  รับรองผลการดําเนินงานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  รวมทั้งเอกสาร

หลักฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินงานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๖) มีที่ทําการต้ังอยูในเขตทองที่ที่จะย่ืนคําขอไมนอยกวาหนึ่งป 

(๗) มีการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เชน  การทํา

กิจกรรมโครงการดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  การใหความรู  กิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรู

ของเด็กและเยาวชน  การสงเสริมการมีสวนรวม  การสงเสริมและเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่อง

งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๘) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  หรือองคกรอื่นไดมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ขอ ๖ ใหผูมีอํานาจทําการแทนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน  หรือผูไดรับมอบอํานาจ

จากองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน  ย่ืนคําขอจดทะเบียนตามแบบที่ผูอํานวยการประกาศกําหนด

พรอมดวยเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ 

(๒) สําเนาขอบังคับหรือระเบียบขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน 
(๓) รายชื่อคณะกรรมการหรือคณะผูดําเนินการขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน 
(๔) สําเนารายงานฐานะการเงินซ่ึงหัวหนาผูบริหารขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนนั้น  ๆ  

ใหการรับรอง 
(๕) แผนงานโครงการขององคกรเอกชนหรือองคกรชมุชน 
(๖) ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 
(๗) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการ

ดําเนินงานตามขอ  ๕  (๗)  รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานในการสงเสริมและสนับสนุนตามขอ  ๕  (๘) 

การย่ืนคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งจะย่ืนคําขอดวยตนเองหรือโดยสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับก็ได  และใหนําความในขอ  ๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 

การจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 

 

ขอ ๗ ในการขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน  ถาไดปฏิบัติถูกตอง

ครบถวนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในหมวด  ๑  หรือหมวด  ๒  แลวแตกรณี   

และแผนงานโครงการขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนนั้นไมขัดตอกฎหมายและมิไดมี

วัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดานการพัฒนาเด็ก 

และเยาวชน  ใหสํานักงานเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน

ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และใหสํานักงานออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนองคกรเอกชน

หรือองคกรชุมชนดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแบบที่ผูอํานวยการประกาศกําหนดใหแกองคกร

เอกชนหรือองคกรชุมชนนั้น 

องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่ได รับการจดทะเบียนแลวสามารถใชขอความวา   

“องคกรเอกชนดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน”  หรือ  “องคกรชุมชนดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน”  

ในวงเล็บทายชื่อได 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๘ ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาการขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน
ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในหมวด  ๑  หรือหมวด  ๒  แลวแตกรณี  ใหสํานักงานแนะนําเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองครบถวนภายในสามสิบวัน  ถาไมปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาว  ใหเสนอปลัดกระทรวง 
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๙ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงไม รับจดทะเบียน   ใหสํานักงานแจงองคกรเอกชน 
หรือองคกรชุมชนที่ย่ืนคําขอทราบ  หรือกรณีในเขตทองที่จังหวัดอื่นใหแจงตอสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนั้น  เพื่อแจงใหองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่ย่ืนคําขอทราบตอไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อิสสระ  สมชัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๑  แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติใหองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน 
ท่ีมีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคา
หากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว  มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน 
ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี้ 


