ACNC ท�ำอะไร?
ACNC:
■

■
■
■

■

จดทะเบียน ‘องค์กรการกุศล’ (โดยใช้ ความหมายทางกฎหมาย
ขององค์กรการกุศล – องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการกุศล นัน่ ก็คือ เพื่อสาธารณประโยชน์ (ไม่ใช่สว่ นบุคคล)
ช่วยให้ องค์กรการกุศลเข้ าใจ และปฏิบตั ติ ามภาระหน้ าที่ขององค์กร
ด้ วยการให้ ข้อมูล แนวทาง ค�ำแนะน�ำ และการสนับสนุนอื่น ๆ
ดูแลทะเบียนออนไลน์องค์กรการกุศลที่จดทะเบียนทังหมด
้
ในออสเตรเลีย ซึง่ ผู้ใช้ สามารถค้ นหาได้ ฟรี
ก�ำลังพัฒนากรอบการรายงาน ‘รายงานครัง้ เดียว ใช้ ได้ บอ่ ยครัง้ ’
ที่จะลดกฏระเบียบที่ท�ำให้ เกิดการล่าช้ าส�ำหรับองค์กรการกุศล
โดยท�ำงานร่วมกับรัฐบาล และหน่วยงานในระดับเครื อรัฐ
รัฐ และมณฑล
พิจารณาข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับองค์กรการกุศล เช่น ความกังวล
เกี่ยวกับการทุจริ ตที่กล่าวหา หรื อการจัดการผิดพลาดที่ร้ายแรง

ACNC ไม่ ทำ� อะไร?

ACNC ไม่ได้ ก�ำกับควบคุม NFPs ที่ไม่ได้ เป็ นองค์กรการกุศล
นอกจากนี ้ ยังมีความกังวลบางอย่างเกี่ยวกับองค์กรการกุศล
ที่เสนอมาแต่ไม่อยูภ่ ายใต้ ความรับผิดชอบของเรา ตัวอย่างเช่น
โดยทัว่ ไปเราจะไม่ตรวจสอบข้ อพิพาทภายในองค์กรการกุศล
ยกเว้ นในกรณีที่ร้ายแรงที่สดุ ที่อาจเป็ นภัยคุกคามต่อความไว้ วางใจ
และความเชื่อมัน่ ของสาธารณชน

ข้ อมูลเพิ่มเติมและความช่ วยเหลือ

มีหลายวิธีที่คณ
ุ สามารถหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว ACNC
และวิธีที่เราสามารถท�ำงานร่วมกับองค์กรการกุศลของคุณ:
■ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ACNC ที่ acnc.gov.au
■ โทรศัพท์ 13 ACNC (13 22 62)
■ อีเมล advice@acnc.gov.au
■ เขียนถึง Advice Services (บริ การค�ำแนะน�ำ)
ACNC, GPO Box 5108, Melbourne VIC 3001 หรื อ
■ โทรสารถึงเราได้ ที่ 1300 232 569
ลงทะเบียนเพื่อรับ email ความคืบหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
หรื อติดตามเราใน Facebook หรื อ Twitter

สื่อสังคม:
Twitter
acnc_gov_au

YouTube
acncvideos

Facebook
acnc.gov.au

บริการแปลและล่ าม และบริการถ่ ายทอดแห่ งชาติ :
TTY - โทร 13 36 77 แล้ วขอต่อหมายเลข 13 22 62
บริ การพูดและฟั ง - โทร 1300 555 727 แล้ วขอต่อ
หมายเลข 13 22 62

						

TIS - โทร 13 14 50 และขอล่ามเพือ่ โทรไปทีห่ มายเลข
13 22 62

คุณด�ำเนินงานองค์กร		
ไม่แสวงหาผลก�ำไรหรื อไม่

องค์กรของคุณอาจจะเป็ นองค์กรการกุศลทีจ่ ดทะเบียนก็ได้

acnc.gov.au

องค์ กรการกุศลที่จดทะเบียนต้ องท�ำอะไรบ้ าง?
ตรวจสอบรายละเอียด
ประการแรก ให้ ตรวจสอบว่า ACNC มีที่อยูอ่ ีเมลปั จจุบนั ขององค์กร
การกุศลของคุณ ซึง่ จะน�ำมาใช้ เป็ นที่อยูส่ �ำหรับส่งเอกสารทางการ
ยกเว้ นว่าคุณจะแจ้ งให้ เราทราบเป็ นอย่างอื่น

คณะกรรมาธิการองค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
แห่งออสเตรเลีย (Australian Charities and Not-for-profits
Commission - ACNC) เป็ นหน่วยงานก�ำกับดูแลองค์กรการกุศล
ที่เป็ นอิสระของออสเตรเลีย องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร (Not-forProfits - NFPs) ส่วนใหญ่ไม่ใช่องค์กรการกุศล แต่องค์กรของคุณ
อาจจะเป็ นองค์กรการกุศลหากมีการจดทะเบียนกับ ACNC
NFP ของคุณอาจจดทะเบียนกับ ACNC แม้ วา่ คุณจะไม่ได้ คดิ ว่า
องค์กรของคุณเป็ นองค์กร ‘การกุศล’ องค์กรของคุณได้ รับการลดหย่อน
ภาษี เพื่อการกุศลก่อนที่ ACNC จะเริ่ มด�ำเนินการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2012 หรื อไม่? ถ้ าได้ รับ ก็แสดงว่าองค์กรของคุณได้ รับการยอมรับ
(รับรอง) จากกรมสรรพากรออสเตรเลีย (Australian Taxation Office
– ATO) ว่าเป็ นองค์กรการกุศล และจะได้ รับการขึ ้นทะเบียนกับเรา
โดยอัตโนมัติ

NFP ของคุณเป็ นองค์ กรการกุศลที่จดทะเบียนหรื อไม่ ?
ค้ นหา NFP ของคุณโดยใช้ ชื่อหรื อหมายเลขธุรกิจ
ออสเตรเลีย (Australian Business Number – ABN)
ในทะเบียนของ ACNC ได้ ที่ acnc.gov.au/findacharity

ถ้ า NFP ของคุณปรากฏในทะเบียนของ ACNC ก็แสดงว่า องค์กรของ
คุณเป็ น ‘องค์กรการกุศลที่จดทะเบียน’ แต่ถ้าไม่ปรากฏ และคุณเชื่อว่า
องค์กรของคุณควรอยูใ่ นทะเบียนของเราแล้ ว กรุณาติดต่อเรา
ถ้ าองค์กรของคุณไม่ได้ จดทะเบียน ให้ ตดั สินใจว่าคุณสามารถยื่น
ขอจดทะเบียนได้ หรื อไม่ มีประโยชน์หลายประการที่จะจดทะเบียน
(รวมทังการลดหย่
้
อนภาษี เพื่อการกุศลของเครื อรัฐ) แต่การจดทะเบียน
เป็ นเรื่ องสมัครใจไม่ใช่ข้อบังคับ

รายงานโดยการส่ งค�ำแถลงข้ อมูลประจ�ำปี
(Annual Information Statement)
ในแต่ละปี องค์กรการกุศลที่จดทะเบียนจะต้ องยื่นค�ำแถลงข้ อมูล
ประจ�ำปี ให้ แก่ ACNC ภายในหกเดือน นับจากวันสิ ้นสุดช่วงการ
รายงานขององค์กร
ตรวจสอบช่วงการรายงานขององค์กรการกุศลของคุณเพื่อให้ ทราบว่า
คุณจะต้ องส่งรายงานนี ้ภายในวันที่เท่าไหร่ ถ้ าไม่ใช่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน คุณจะต้ องแจ้ งให้ เราทราบ
ค�ำแถลงข้ อมูลประจ�ำปี จะตังค�
้ ำถามแก่องค์กรการกุศลของคุณว่า
ได้ ท�ำอะไรไปบ้ างในปี การเงินที่ผา่ น งานขององค์กรได้ ชว่ ยชุมชน
อย่างไร ตลอดจนขอข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลที่คณ
ุ จ�ำเป็ นต้ องให้
ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดขององค์กรการกุศลของคุณ
ท�ำความเข้ าใจทะเบียนของ ACNC
ทะเบียนของ ACNC เป็ นฐานข้ อมูลออนไลน์ฟรี ที่สาธารณชนสามารถ
ค้ นหาองค์กรการกุศลทังหมดที
้
่จดทะเบียนกับ ACNC ได้ ถ้ าองค์กร
การกุศลของคุณมีชื่ออยูใ่ นทะเบียน สาธารณชน (รวมถึง ผู้ที่อาจเป็ น
ผู้บริ จาค และอาสาสมัครในอนาคต) จะสามารถหาข้ อมูลทัว่ ไป
เกี่ยวกับองค์กรการกุศลของคุณได้ เช่น เป้าหมายด้ านการกุศล
ผู้ได้ รับผลประโยชน์ และสถานที่ด�ำเนินการ
ทะเบียนของ ACNC มีข้อมูลที่องค์กรการกุศลระบุไว้ ในค�ำแถลงข้ อมูล
ประจ�ำปี ขององค์กร และเอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารการก�ำกับดูแล
(ธรรมนูญองค์กร) และรายงานประจ�ำปี คุณสามารถยื่นขอให้ มีการ
ปกปิ ดข้ อมูลบางส่วนขององค์กรการกุศลของคุณได้
แจ้งให้ ACNC ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขององค์กรการกุศล
ในขณะที่จดทะเบียน คุณจะต้ องแจ้ งให้ ACNC ทราบ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ส�ำคัญขององค์กรการกุศลของคุณ
(เช่น ชื่อองค์กร หรื อชื่อของผู้บริ หารองค์กร) ภายในเวลาที่ก�ำหนด
คุณสามารถปรับปรุงรายละเอียดองค์กรการกุศลของคุณออนไลน์ได้
โดยผ่านพอร์ ทลั การกุศลของ ACNC ที่ charity.acnc.gov.au

รั กษาคุณสมบัตทิ ่ เี หมาะสมในการจดทะเบียน
คุณต้ องท�ำให้ แน่ใจว่า องค์กรการกุศลของคุณยังคงมีสทิ ธิที่จะ
จดทะเบียนกับ ACNC โดย:
■ รักษาสถานภาพไม่แสวงหาผลก�ำไรไว้
■ มีจด
ุ ประสงค์เพื่อการกุศล ซึง่ ได้ แก่ การท�ำประโยชน์เพื่อประชาชน
■ มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐานบรรษัทภิบาล (การก�ำกับดูแล) และ
■ ไม่มีสว
่ นเกี่ยวข้ องกับการก่อการร้ าย หรื ออาชญากรรมอื่น ๆ

ภาระหน้ าที่ของหน่ วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ

องค์กรการกุศลต่าง ๆ อาจจะยังคงมีภาระผูกพันต่อหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงานก�ำกับดูแลสมาคม
จดทะเบียนของรัฐ และมณฑลต่าง ๆ ACNC ก�ำลังด�ำเนินการ
เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการรายงาน และการลดกฏระเบียบ
ที่ท�ำให้ เกิดการล่าช้ า ตัวอย่างเช่น โดยการยอมรับรายงานบางอย่าง
ที่ยื่นต่อหน่วยงานอื่น ๆ

ค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท�ำงานของเราได้ ที่
‘Red tape reduction’ (การลดการล่าช้ า) ใน
‘About ACNC’ (เกี่ยวกับ ACNC) ได้ ที่ acnc.gov.au

แนวทางการก�ำกับดูแลของ ACNC

ACNC เข้ าใจดีวา่ คนส่วนใหญ่ที่มีสว่ นร่วมในองค์กรการกุศล
เป็ นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และพยายามที่จะท�ำสิง่ ที่ถกู ต้ อง
และแนวทางของเราเริ่ มต้ นด้ วยการให้ ความส�ำคัญกับการศึกษา
และการสนับสนุน
เราจะด�ำเนินการอย่างรวดเร็ วและเข้ มงวด เมื่อมีเหตุการณ์เหล่านี ้
เกิดขึ ้น ตัวอย่างเช่น มีหลักฐานของการจัดการที่ผิดพลาด
อย่างร้ ายแรง การทุจริ ตที่ร้ายแรง หรื อการละเมิดพระราชบัญญัติ
ACNC อย่างร้ ายแรง

