รายการตรวจสอบส�ำหรั บค�ำร้ องขอจดทะเบียน

ใช้ รายการตรวจสอบนี ้ เพื่อช่วยให้ คณ
ุ กรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการจดทะเบียนได้ อย่างถูกต้ อง เร่งกระบวนการยื่นค�ำร้ องให้ รวดเร็วขึ ้น
และลดการขอข้ อมูลเพิ่มเติมจากเรา
ใช้ คมู่ ือค�ำร้ องขอจดทะเบียนแบบละเอียด เพื่อช่วยให้ คณ
ุ ตอบค�ำถามแต่ละข้ อในแบบฟอร์ มการจดทะเบียนได้ ที่เว็บไซต์ 		
www.acnc.gov.au/registrationguide
เมื่อคุณได้ ตรวจสอบรายการแต่ละข้ อนี ้แล้ ว คุณสามารถเริ่ มเขียนค�ำร้ องได้ ที่เว็บไซต์ www.acnc.gov.au/register
ใช่ / ไม่ ใช่

ประเด็นที่จะตรวจสอบ
องค์กรของคุณเป็ นองค์กรการกุศลหรื อไม่?
ในการจดทะเบียนเป็ นองค์กรการกุศลนัน้ องค์กรจะต้ องไม่มงุ่ หวังผลก�ำไร และมี
วัตถุประสงค์ทางการกุศลเพือ่ สาธารณประโยชน์เท่านัน้ หรือ
■ มีวต
ั ถุประสงค์เพือ่ การกุศลและมีวตั ถุประสงค์เพือ่ มีสว่ นร่วมหรือช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการกุศลเหล่านี ้
หมายเหตุ: โดยทัว่ ไปแล้ ว วัตถุประสงค์ทางด้ านการกีฬา สังคม และสันทนาการนันไม่
้
ถือว่าเป็ นวัตถุประสงค์ทางการกุศล
■

คุณได้ ตรวจสอบแล้ วหรื อไม่ ว่าองค์กรของคุณไม่มีวตั ถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่เข้ าข่าย
วัตถุประสงค์ทางการกุศล?
วัตถุประสงค์ตอ่ ไปนี ้ไม่ใช่วตั ปุ ระสงค์ทางการกุศล
■ มีสว
่ นร่วมหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ทีไ่ ม่ชอบด้ วยกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายสาธารณะ
■ ส่งเสริ มหรื อต่อต้ านพรรคการเมืองหรื อผู้สมัครต�ำแหน่งทางการเมือง
คุณรู้จกั รูปแบบทางกฎหมายขององค์กรของคุณ หรื อไม่ (เช่น แบบจดทะเบียน แบบไม่จด
ทะเบียน บริ ษัทมหาชน)?
หมายเหตุ: ผู้ค้ารายเดียว พรรคการเมือง และหน่วยงานราชการ ไม่มีสทิ ธิที่จะขอจด
ทะเบียน

หมายเหตุ

คุณมีหมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (Australian Business Number - ABN) ส�ำหรับองค์ของ
คุณหรื อไม่? คุณได้ ตรวจสอบให้ แน่ใจแล้ วหรื อไม่วา่ หมายเลข ABN นัน้
■ สะกดชือ
่ ถูกต้ อง และ
■ แสดงรูปแบบทางกฎหมายทีถ
่ กู ต้ อง
หากมี คุณมีหมายเลขจดทะเบียนของ ASIC และ ORIC ด้ วยหรื อไม่?
คุณมีเอกสารก�ำกับดูแลองค์กรของคุณหรื อไม่? (ตัวอย่างเช่น ข้ อตกลงขององค์กรการกุศล
กฎระเบียบ หนังสือมอบอ�ำนาจ หรื อ เอกสารสัญญา และข้ อตกลงในการจัดตังกลุ
้ ม่ )
คุณได้ ตรวจสอบแล้ วหรื อไม่วา่ เอกสารก�ำกับดูแลของคุณมีข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็ นต่อการ
สนับสนุนการขอจดทะเบียนองค์กรการกุศลของคุณ?
ยกตัวอย่าง เช่น
■ วัตถุประสงค์ทางการกุศล หรื อข้ อก�ำหนดเกีย
่ วกับวัตถุประสงค์
■ ข้ อก�ำหนดด้ านการไม่มง
ุ่ หวังผลก�ำไร
■ ข้ อก�ำหนดในการยกเลิก
■ ข้ อก�ำหนดในการเพิกถอน (จ�ำเป็ นหากใช้ ในการขอใบรับรอง DGR กับกรมสรรพากร
ออสเตรเลีย (ATO) )
คุณได้ ตรวจสอบชื่อทางกฎหมายขององค์กรคุณว่าเหมาะสมส�ำหรับการจดทะเบียน แล้ ว
หรื อไม่?
องค์กรของคุณได้ ให้ ข้อมูลต่อไปนี ้แล้ วหรื อไม่?
■ ทีอ
่ ยูส่ ำ� หรับการให้ บริการ (เป็ นทีอ่ ยูท่ เ่ี ราจะใช้ ตดิ ต่อกับคุณและส่งเอกเอกสารทางการให้
คุณ)
■ ข้ อมูลการติดต่อ ส�ำหรับสอบถามในช่วงระหว่างการจดทะเบียน (อาจเป็ นทีอ
่ ยูเ่ ดียวกันกับ
ทีอ่ ยูส่ ำ� หรับการให้ บริการ)
คุณได้ พิจารณาแล้ วหรื อไม่วา่ คุณมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนเป็ นองกรณ์การกุศลย่อย
ประเภทใด? (ควรเลือกให้ ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลขององค์กร)
เอกสารการก�ำกับดูแล กิจกรรม และผู้ได้ รับผลประโยชน์ตา่ งๆ ขององค์กรณ์คณ
ุ นัน้ เอื ้อต่อ
การจดทะเบียนเป็ นองค์กรการกุศลย่อยเหล่านี ้หรื อไม่
คุณมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนองค์กรของคุณให้ เป็ นสถาบันเพื่อบรรเทาภัยสาธารณะ
(PBI) หรื อ องค์กรการกุศลเพื่อส่งเสริ มสุขภาพ (HPC) หรื อไม่?
หมายเหตุ: หากมี คุณจ�ำเป็ นจะต้ องให้ ข้อมูลเพิ่มเติมกับเรา
คุณมีข้อมูลทังหมดของผู
้
้ รับผิดชอบในองค์กรของคุณแต่ละคน รวมถึงวัน เดือน ปี เกิด ที่อยู่
ที่พกั หมายเลขติดต่อ และต�ำแหน่งหรื อไม่?
หมายเหตุ: เราจะไม่เปิ ดเผยที่อยู่ วันเดือนปี เกิด หรื อหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ
ใดๆ
คุณได้ ตรวจสอบแล้ วหรื อไม่วา่ ผู้รับผิดชอบเหล่านี ้มีความเหมาะสมและทราบว่าพวกเขา
ต้ องปฏิบตั ิตามหน้ าที่ภายใต้ มาตรฐานการก�ำกับดูแลของ ACNC?

คุณมีรายละเอียดข้ อมูลทางการเงินขององค์กรคุณ รวมถึงช่วงเวลาการรายงานข้ อมูล
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง รายรับและรายจ่ายของปี งบประมาณที่ผา่ นมา (หากมี) และมีการ
ท�ำงบประมาณไว้ ส�ำหรับปี งบประมาณต่อไปหรื อไม่?
องค์กรของคุณก�ำลังมองหาทางในการการลดหย่อนภาษี และ/หรื อ ได้ รับการรับรองให้ เป็ น
ผู้รับเงินบริ จาคที่น�ำไปลดหย่อนภาษี ได้ (deductible gift recipient) หรื อไม่?
คุณต้ องการขอให้ มีการระงับการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของผู้รับผิดชอบ หรื อข้ อมูล
บางอย่างเกี่ยวกับองค์กรของคุณจากทะเบียน ACNC หรื อไม่?
หมายเหตุ: เราจะไม่เปิ ดเผยที่อยู่ หรื อ วันเดือนปี เกิดของผู้รับผิดชอบใดๆ
คุณทราบหรื อไม่วา่ หากองค์กรการกุศลของคุณ หากจดทะเบียนแล้ ว จะต้ องปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการก�ำกับดูแลและข้ อก�ำหนดในการท�ำรายงานประจ�ำปี ของ ACNC?
คุณได้ รับมอบหมายให้ ลงชื่อในค�ำประกาศของแบบฟอร์ มค�ำร้ องขอจดทะเบียน ใช่หรื อไม่

ข้ อมูลเพิ่มเติม
คูม่ ือค�ำร้ องขอจดทะเบียน: www.acnc.gov.au/registrationguide
แบบฟอร์ มค�ำร้ องขอจดทะเบียน: www.acnc.gov.au/register
การลดหย่อนภาษี : www.ato.gov.au/nonprofit
ภาระผูกพันขององค์กรการกุศล: www.acnc.gov.au/ongoingobligations
มาตรฐานการก�ำกับดูแล: www.acnc.gov.au/governancestandards

ติดต่ อกับ ACNC

โทรศัพท์: 13 ACNC (13 22 62)
อีเมล: advice@acnc.gov.au
จดหมาย: Advice Services, Australian Charities and Not-for-profits Commission, GPO Box 5108, Melbourne VIC 3001
แฟกซ์: 1300 232 569
หากคุณต้ องการสื่อสารกับเราในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้ บริ การแปลและล่าม (Translating and Interpreting Service - TIS) 		
ในการติดต่อเราได้ ฟรี โดยโทรศัพท์หา TIS ที่หมายเลข 13 14 50 และขอล่ามเพื่อให้ โทรหาเราที่หมายเลข 13 22 62
© ลิขสิทธิ์ 2015

คุณสามารถคัดลอก ดัดแปลง แก้ ไข ส่ง หรื อเผยแพร่ เนื ้อหานี ้ได้ ตามความประสงค์ของคุณ (แต่ไม่ใช่ในลักษณะที่แนะน�ำให้ ACNC หรื อ เครื อรัฐ (Commonwealth) ให้ การรับรองคุณ หรื อ
บริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ใดๆ ของคุณ)
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้เป็ นปั จจุบนั เมื่อ เดือนกรกฎาคม 2015

