คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอ เป็นไปตำมข้อกำหนดคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
แห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอและกำรรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์ พ.ศ. 2555
ข้อ 6 และข้อ 9
ข้อ 6 มูลนิธิหรือสมำคมที่มีควำมประสงค์จะยื่นคำขอให้กำรรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์ ต้อง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1)มูลนิธิหรือสมำคม จะต้องดำเนินกิจกำรและมีผลกำรดำเนินกิจกำรและมีผลงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมต่อเนื่องจนถึงวันยื่นคำขอ
ไม่น้อยกว่ำหกเดือน
(2) มีสำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคำขอไม่น้อยกว่ำหกเดือน
(3) มีบุคลำกร หรืออำสำสมัครในกำรปฏิบัติงำนประจำ หรือมีที่ปรึกษำที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(4) มีกำรกำหนดสำขำในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมที่จะดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน เช่น กำรบริกำรสังคม กำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย ที่อยู่อำศัย
กำรฝึกอำชีพ กำรประกอบอำชีพ นันทนำกำร และกระบวนกำรยุติธรรม เป็นต้น
(5) มีกำรกำหนดลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีกำรในกำรดำเนินกำรจัดสวัสดิกำรสังคม เช่น กำรส่งเสริม กำรพัฒนำ กำรสงเครำะห์ กำร
คุ้มครอง กำรป้องกัน กำรแก้ไข และกำรบำบัดฟื้นฟู เป็นต้น
(6) มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ และองค์กรอื่นได้มี
ส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม

ข้อ 9 องค์กรภำคเอกชนที่มีผลงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจะยืน่ คำขอให้รับรองเป็น
องค์กรสำธำรณประโยชน์ ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
(1) เป็นองค์กรภำคเอกชนที่จัดตัง้ ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม ซึ่งจะต้องดำเนินกิจกำรและมีผลงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมต่อเนื่องจนถึงวันยื่นคำขอไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
(2) มีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม หรือมูลนิธิ หรือสมำคมรับรองผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัด
สวัสดิกำรสังคม
(3) มีสำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคำขอไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
(4) มีบุคลำกร หรืออำสำสมัครในกำรปฏิบัติง่ำนประจำ หรือมีที่ปรึกษำที่มีควำมรู้เกีย่ วกับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์
(5) มีกำรกำหนดสำขำในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมที่จะดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน เช่น กำรบริกำรสังคม กำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย ที่อยู่อำศัย
กำรฝึกอำชีพ กำรประกอบอำชีพ นันทนำกำร และกระบวนกำรยุติธรรม เป็นต้น
(6) มีกำรกำหนดลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีกำรในกำรดำเนินกำรจัดสวัสดิกำรสังคม เช่น กำรส่งเสริม กำรพัฒนำ กำรสงเครำะห์ กำร
คุ้มครอง กำรป้องกัน กำรแก้ไข และกำรบำบัดฟื้นฟู เป็นต้น
(7) มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ และองค์กรอื่นได้มี
ส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ ของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/เว็บ
ไซท์และช่องทำงออนไลน์
(หมำยเหตุ: (http://www.chiangrai.m-society.go.th/))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/
ไปรษณีย์
(หมำยเหตุ: (ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/
โทรศัพท์
(หมำยเหตุ: (053150153))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/อีเมล์
(หมำยเหตุ: (chiangrai@m-society.go.th))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 วันทำกำร
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
มูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรภำคเอกชนยื่นคำขอรับรองต่อสำนักพัฒนำ
สังคม กรุงเทพมหำนคร / สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด ด้วยตนเองหรือส่งโดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ
(หมำยเหตุ: (- กทม. ยื่นต่อสำนักพัฒนำสังคม กทม.
- ต่ำงจังหวัด ยื่นต่อสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด))
กำรตรวจสอบเอกสำร
สำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร / สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
หลักฐำน
(หมำยเหตุ: (- กทม. ส่งให้สำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร ต่ำงจังหวัด ส่งให้สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด)))
กำรพิจำรณำ
-สำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร / สนง.พมจ. จัดประชุม
คณะอนุกรรมกำรรับรองมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรภำคเอกชนเป็น
องค์กรสำธำรณประโยชน์ และรับรององค์กรภำคประชำชนเป็นองค์กร
สวัสดิกำรชุมชน เพื่อพิจำรณำรับรองมูลนิธิ สมำคม หรือ องค์กร
ภำคเอกชนเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์
- สำนักพัฒนำสังคม กทม. / สนง.พมจ. ส่งผลกำรพิจำรณำกำรรับรอง
มูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรภำคเอกชนเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์
ให้แก่สำนักงำน ก.ส.ค.
- สำนักพัฒนำสังคม กทม. / สนง.พมจ.แจ้งผลกำรพิจำรณำให้มูลนิธิ
สมำคม หรือองค์กรภำคเอกชนทรำบ
(หมำยเหตุ: (- กทม ส่งให้สำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร ต่ำงจังหวัด ให้สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด))

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

9 วันทำกำร

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

25 วันทำกำร

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

ลำดับ
4)

ขั้นตอน
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติมีกำร
ดำเนินกำรดังนี้
1. ออกใบสำคัญแสดงกำรรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์ 2.
จดแจ้งกำรรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์ในทะเบียนองค์กร
สำธำรณประโยชน์
3.ส่งใบสำคัญแสดงกำรรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์ให้แก่
องค์กรสำธำรณประโยชน์
4.ส่งสำเนำใบสำคัญแสดงกำรรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์
ให้แก่สำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร / สำนักพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัด

ระยะเวลำ
25 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

(หมำยเหตุ: (สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้ดำเนินกำรประกำศรับรองในรำชกิจจำนุเบกษำ
ซึ่งไม่ได้อยู่ในขั้นตอนในกำรให้บริกำรเนื่องจำกเป็นหน่วยงำนภำยนอก
))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-กรณีมลู นิธิ หรือสมำคม
-กรณีองค์กรภำคเอกชน
- ลงนำมพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
2)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีมูลนิธิ หรือสมำคม
- กรณีองค์กรภำคเอกชน
- ลงนำมพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำนักบริหำรกำรทะเบียน

สำนักบริหำรกำรทะเบียน

ลำดับ
3)

4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กำรของรัฐ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีมูลนิธิ หรือสมำคม
- กรณีองค์กรภำคเอกชน
- ลงนำมพร้อมสำเนำถูกต้อง)
สำเนำข้อบังคับหรือระเบียบหรือตรำสำรและสำเนำใบอนุญำตจัดตั้งมูลนิธิ
หรือสมำคม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีมูลนิธิ หรือสมำคม
- ลงนำมพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
รำยชื่อคณะอนุกรรมกำรของมูลนิธิหรือสมำคม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีมูลนิธิ หรือสมำคม
- ลงนำมพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
สำเนำงบดุลหรือสำเนำรำยงำนกำรเงินของมูลนิธิหรือสมำคม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีมูลนิธิ หรือสมำคม
- ลงนำมพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
แผนงำนโครงกำรของมูลนิธสิ มำคม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมลู นิธิ หรือสมำคม)
ผลกำรดำเนินงำนในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำหกเดือน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีมูลนิธิ หรือสมำคม)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

-

ลำดับ
9)

10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
เอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงกำรกำหนดสำขำของงำนสวัสดิกำรสังคม กำร
กำหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีกำรในกำรดำเนินงำน รวมทั้งเอกสำร
หลักฐำนในกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีมูลนิธิ หรือสมำคม)
สำเนำข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรภำคเอกชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-กรณีองค์กรภำคเอกชน
-ลงนำมพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
สำเนำรำยงำนกำรเงินซึ่งประธำนกรรมกำรหรือหัวหน้ำผู้บริหำรให้คำรับรอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-กรณีองค์กรภำคเอกชน
-ลงนำมพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
)
แผนงำนโครงกำรขององค์กรภำคเอกชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (-กรณีองค์กรภำคเอกชน
)
ผลกำรดำเนินงำนในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (-กรณีองค์กรภำคเอกชน
)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ลำดับ
14)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
เอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงกำรกำหนดสำขำของงำนสวัสดิกำรสังคม กำร
กำหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีกำรในกำรดำเนินงำน รวมทั้งเอกสำร
หลักฐำนในกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (-กรณีองค์กรภำคเอกชน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย
(หมำยเหตุ: (ทำงเว็บไซค์ http://www.chiangrai.m-society.go.th ทำงอีเมล์ chianrai@m-society.go.th ทำงโทรศัพท์
053-150153 ที่อยู่ ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100))
2)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1)
คู่มือกำรรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์
(หมำยเหตุ: (แบบ ก.ส.ค.1 และ แบบ ก.ส.ค.2 ))

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
- กรณียกเลิกกิจกำรหรือเปลี่ยนชือ่ องค์กรสำธำรณประโยชน์ ให้ประสำนกับสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/สำนัก
พัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร และให้สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/สำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร แจ้งต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ เพือ่ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ
ประกำศยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อในรำชกิจจำนุเบกษำ
- เนื่องจำกกำรรับรององค์กรสำธำรณประโยชน์นั้นจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำรับรองจำกกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ในระดับจังหวัด ซึ่ง
งบประมำณในกำรจัดประชุมได้รบั กำรจัดสรรจำกส่วนกลำงในจำนวนจำกัด ได้แก่ ค่ำเบี้ยประชุม จึงทำให้กำรพิจำรณำรับรองนั้นต้อง
รวบรวมหลำยองค์กรและจัดได้ตำมงบประมำณที่ได้รับเท่ำนั้น

