คูมือสําหรับประชาชน : การรับรององคกรที่ปฏิบัตงิ านดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. คุณสมบัติของผูยื่นคําขอจดทะเบียนฯ
1) จะตองดําเนินกิจการและมีผลงานเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษยตอเนื่องจนถึงวันยื่นคํา
ขอไมนอยกวาหนึ่งป
2) มีที่ทาํ การตั้งอยูในทองทีท่ ี่จะยื่นคําขอไมนอยกวาหนึง่ ป
3) มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงาน หรือมีที่ปรึกษาที่มคี วามรูเกี่ยวกับการปองกัน ปราบปราม หรือ
แกไขปญหาการคามนุษย
4) มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเกี่ยวของกับการปองกัน ปราบปราม หรือแกไขปญหาการคามนุษยอยาง
ชัดเจน
5) ผูบริหารองคกรเอกชน ไมเปนผูมคี วามประพฤติเสื่อมเสีย ไมเปนบุคคลลมละลายและไมเคยไดรับโทษจําคุกโดย
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําดวยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.สถานที่ยื่นคําขอจดทะเบียนฯ ณ จังหวัดที่องคกรฯ ตั้งอยู
- ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอที่กองตอตานการคามนุษย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
- ในสวนภูมภิ าค ใหยื่นคําขอที่สาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
3.เริ่มนับวันดําเนินการเมื่อเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวน
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว ทัง้ นี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พจิ ารณาอนุมัตแิ ลว
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
นครสวรรค ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควิถี ตําบล
นครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000
โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5 E-mail :
nakhonsawan@m-society.go.th/ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 16 วันทําการ
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคําขอจดทะเบียน
องคกรฯ หากมีคุณสมบัตคิ รบตามที่กฎหมายกําหนด
เจาหนาที่จงึ ดําเนินการเสนอความเห็นตอผูวา ราชการจังหวัด
(ผวจ.) พิจารณา
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอ ผวจ. พิจารณาอนุมัติใหจดทะเบียน และลงนามใน
ใบสําคัญแสดงการรับรองเปนองคกรเอกชนดานการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย จากนั้นเจาหนาที่ทาํ หนังสือถึงผู
ยื่นคําขอจดทะเบียนองคการฯเพื่อแจงผลการพิจารณาและสง
ใบสําคัญแสดงการรับรองเปนองคกรเอกชน
(หมายเหตุ: (กองตอตานการคามนุษย และสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยทุกจังหวัด)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนา โดย ผูบริหารองคกรที่ยื่นคําขอ)
2)
ตราสารจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. รับรองสําเนาโดยผูบริหารองคกร หรือผูไดรับมอบ
ฉันทะ)

ระยะเวลา
1 วันทําการ

5 วันทําการ

10 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดนครสวรรค
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดนครสวรรค

สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักบริหารการทะเบียน

-

ลําดับ
3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ระเบียบขอบังคับขององคกรเอกชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เปนหลักฐานขององคกรที่ออกโดยองคกรที่ยื่นเรือ่ งเอง
และ รับรองสําเนาโดยผูบ ริหารองคกร หรือ ผูไดรับมอบฉันทะ)
รายนามคณะกรรมการหรือคณะผูบริหารองคกร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. เปนหนังสือที่ ออกโดยองคกรที่ยื่นเรือง
2.รับรองสําเนาโดยผูบริหารองคกร หรือผูไดรับมอบฉันทะ)
แผนงานโครงการขององคกรเอกชนที่จะดําเนินการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. เปนเอกสารที่ออกโดยองคกรที่ยื่นเรือ่ ง
2. รับรองสําเนาโดยผูบริหารองคกร หรือผูไดรบั มอบฉันทะ )
ผลการดําเนินงานขององคกรในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาโดยผูบริหารองคกร หรือผูไดรับมอบฉันทะ)

คาธรรมเนียม
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
ณ จุดยื่นคําขอ
(หมายเหตุ: (1. ถาเปนองคกรที่ มีภูมลิ าํ เนาในภูมภิ าค ยืนเรือ่ งรองเรียน ที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด ซึง่ เปนจุดบริการ
2. ถาเปนองคกรที่ มีภูมิลาํ เนาใน เขตกรุงเทพฯ ยืนเรื่องรองเรียน ที่กองตอตานการคามนุษย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึง่ เปนจุดบริการ))
2)
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควถิ ี
ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5 E-mail
: nakhonsawan@m-society.go.th
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอื การกรอก
ลําดับ ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้า หน้าท ี

ชื่อกระบวนงาน: การรับรององคกรที่ปฏิบัตงิ านดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ใหอาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0.5
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 1
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน: การรับรององคกรทีป่ ฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพรคูมือ: -

