คูมือสําหรับประชาชน : การรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ เปนไปตามขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการยื่นคําขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555
ขอ 6 และขอ 9
ขอ 6 มูลนิธหิ รือสมาคมที่มคี วามประสงคจะยื่นคําขอใหการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) มูลนิธหิ รือสมาคม จะตองดําเนินกิจการและมีผลการดําเนินกิจการและมีผลงานดานการจัดสวัสดิการ
สังคมตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหกเดือน
(2) มีสาํ นักงานใหญตั้งอยูในทองที่ทจี่ ะยื่นคําขอไมนอยกวาหกเดือน
(3) มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีทปี่ รึกษาที่มคี วามรูเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห
(4) มีการกําหนดสาขาในการจัดสวัสดิการสังคมที่จะดําเนินการอยางชัดเจน เชน การบริการสังคม การศึกษา
สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม เปนตน
(5) มีการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบ และวิธกี ารในการดําเนินการจัดสวัสดิการสังคม เชน การสงเสริม การ
พัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข และการบําบัดฟนฟู เปนตน
(6) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบคุ คล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา และองคกรอื่นไดมสี วนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
ขอ 9 องคกรภาคเอกชนที่มผี ลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมจะยื่นคําขอใหรบั รองเปนองคกรสาธารณประโยชน
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) เปนองคกรภาคเอกชนทีจ่ ัดตั้งขึน้ เพื่อวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งจะตองดําเนินกิจการและมี
ผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(2) มีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม หรือมูลนิธิ หรือสมาคมรับรอง
ผลการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
(3) มีสาํ นักงานใหญตั้งอยูในทองที่ทจี่ ะยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป
(4) มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงา นประจํา หรือมีทปี่ รึกษาที่มคี วามรูเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห

(5) มีการกําหนดสาขาในการจัดสวัสดิการสังคมที่จะดําเนินการอยางชัดเจน เชน การบริการสังคม การศึกษา
สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม เปนตน
(6) มีการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีการในการดําเนินการจัดสวัสดิการสังคม เชน การสงเสริม การ
พัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข และการบําบัดฟนฟู เปนตน
(7) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบคุ คล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา และองคกรอื่นไดมสี วนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5
E-mail : nakhonsawan@m-society.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: (วันที่ใหบริการคือวันจันทร-วันศุกร ยกเวนวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ))

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
มูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนยื่นคําขอรับรองตอ
สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร / สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัด ดวยตนเองหรือสง
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
(หมายเหตุ: (- กทม. ยื่นตอสํานักพัฒนาสังคม กทม.
- ตางจังหวัด ยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจงั หวัด))
2) การตรวจสอบเอกสาร
สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร / สํานักงานพัฒนา

ระยะเวลา
1 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

9 วันทําการ

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

ลําดับ

3)

4)

ขั้นตอน
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน
หมายเหตุ: - กทม. สงใหสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
- ตางจังหวัด สงใหสาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
การพิจารณา
-สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร / สนง.พมจ. จัดประชุม
คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองคกร
ภาคเอกชนเปนองคกรสาธารณประโยชน และรับรององคกร
ภาคประชาชนเปนองคกรสวัสดิการชุมชน เพื่อพิจารณา
รับรองมูลนิธิ สมาคม หรือ องคกรภาคเอกชนเปนองคกร
สาธารณประโยชน
- สํานักพัฒนาสังคม กทม. / สนง.พมจ. สงผลการพิจารณา
การรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนเปนองคกร
สาธารณประโยชน ใหแกสาํ นักงาน ก.ส.ค.
- สํานักพัฒนาสังคม กทม. / สนง.พมจ.แจงผลการพิจารณา
ใหมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนทราบ
หมายเหตุ: (- กทม สงใหสาํ นักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
- ตางจังหวัด ใหสาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติมีการดําเนินการดังนี้
1. ออกใบสําคัญแสดงการรับรองเปนองคกร
สาธารณประโยชน 2. จดแจงการรับรองเปนองคกร
สาธารณประโยชนในทะเบียนองคกรสาธารณประโยชน
3.สงใบสําคัญแสดงการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
ใหแกองคกรสาธารณประโยชน
4.สงสําเนาใบสําคัญแสดงการรับรองเปนองคกร
สาธารณประโยชนใหแกสาํ นักพัฒนาสังคม

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

25 วันทําการ

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

25 วันทําการ

กลุมสงเสริมและ
ประสานงาน สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ

ลําดับ

ขั้นตอน
กรุงเทพมหานคร / สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
หมายเหตุ: (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนผูดําเนินการประกาศรับรองในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งไมไดอยูในขั้นตอนในการใหบริการเนื่องจากเปนหนวยงาน
ภายนอก

ระยะเวลา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีมูลนิธิ หรือสมาคม - กรณีองคกรภาคเอกชน
- ลงนามพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีมลู นิธิ หรือสมาคม - กรณีองคกรภาคเอกชน
- ลงนามพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
3) บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคการของรัฐ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีมลู นิธิ หรือสมาคม- กรณีองคกรภาคเอกชน
- ลงนามพรอมสําเนาถูกตอง)
4) สําเนาขอบังคับหรือระเบียบหรือตราสารและสําเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
หรือสมาคม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีมลู นิธิ หรือสมาคม - ลงนามพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)

สวนที่รับผิดชอบ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักบริหารการทะเบียน

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
5) รายชือ่ คณะอนุกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีมลู นิธิ หรือสมาคม - ลงนามพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
6) สําเนางบดุลหรือสําเนารายงานการเงินของมูลนิธิหรือสมาคม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีมลู นิธิ หรือสมาคม - ลงนามพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
7) แผนงานโครงการของมูลนิธสิ มาคม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมลู นิธิ หรือสมาคม)
8) ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีมลู นิธิ หรือสมาคม)
9) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดสาขาของงานสวัสดิการสังคม การ
กําหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนินงาน รวมทัง้ เอกสาร
หลักฐานในการสงเสริมและสนับสนุน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีมลู นิธิ หรือสมาคม)
10) สําเนาขอบังคับ หรือระเบียบขององคกรภาคเอกชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีองคกรภาคเอกชน -ลงนามพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
11) สําเนารายงานการเงินซึง่ ประธานกรรมการหรือหัวหนาผูบ ริหารใหคํา
รับรอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ลําดับ
12)

13)

14)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ (-กรณีองคกรภาคเอกชน-ลงนามพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
แผนงานโครงการขององคกรภาคเอกชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีองคกรภาคเอกชน)
ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวาหนึง่ ป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีองคกรภาคเอกชน)
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดสาขาของงานสวัสดิการสังคม การ
กําหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนินงาน รวมทัง้ เอกสาร
หลักฐานในการสงเสริมและสนับสนุน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีองคกรภาคเอกชน)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) หนวยงาน ณ จุดยื่นคําขอ สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร/สํานักงาน พมจ.จังหวัด
(หมายเหตุ: (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควถิ ี ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000
โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5 E-mail : nakhonsawan@m-society.go.th))
2) 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
1) คูมือการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
(หมายเหตุ: (แบบ ก.ส.ค.1 และ แบบ ก.ส.ค.2 ))
หมายเหตุ
- กรณียกเลิกกิจการหรือเปลี่ยนชื่อองคกรสาธารณประโยชน ใหประสานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด/สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และใหสาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร แจงตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ เพื่อใหสาํ นักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อในราชกิจจานุเบกษา
- เนื่องจากการรับรององคกรสาธารณประโยชนนั้นจะตองผานการพิจารณารับรองจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ในระดับจังหวัด ซึง่ งบประมาณในการจัดประชุมไดรบั การจัดสรรจากสวนกลางในจํานวนจํากัด ไดแก คาเบี้ยประชุม
จึงทําใหการพิจารณารับรองนั้นตองรวบรวมหลายองคกรและจัดไดตามงบประมาณที่ไดรบั เทานั้น

ข้อมูลสําหร ับเจ้า หน้าท ี

ชื่อกระบวนงาน: การรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมภิ าคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หนวยเดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
๑) พระราชบัญญัตสิ งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดย พระราชบัญญัตสิ งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมภิ าค, ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน: การรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดนครสวรรค

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

