คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับรององค์กรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนฯ
1) จะต้องดำเนินกิจกำรและมีผลงำนเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ต่อเนื่องจนถึงวันยื่นคำขอไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
2) มีที่ทำกำรตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยืน่ คำขอไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
3) มีบุคลำกร หรืออำสำสมัครในกำรปฏิบัติงำน หรือมีที่ปรึกษำที่มคี วำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกัน ปรำบปรำม หรือแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์
4) มีแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน ปรำบปรำม หรือแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์อย่ำงชัดเจน
5) ผู้บริหำรองค์กรเอกชน ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยและไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้
จำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระทำด้วยควำมประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
2.สถำนที่ยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ณ จังหวัดที่องค์กรฯ ตั้งอยู่
- ในกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นคำขอที่กองต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
- ในส่วนภูมภิ ำค ให้ยื่นคำขอที่สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
3.เริ่มนับวันดำเนินกำรเมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วน
หมำยเหตุ : ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำอนุมัตแิ ล้ว

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/
โทรศัพท์
(หมำยเหตุ: (053150153))
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/อีเมล์
(หมำยเหตุ: (chiangrai@m-society.go.th))

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

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

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 16 วันทำกำร
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนองค์กรฯ หำก
มีคุณสมบัตคิ รบตำมที่กฎหมำยกำหนด เจ้ำหน้ำที่จึงดำเนินกำรเสนอ
ควำมเห็นต่อปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
(ปพม.)/ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (ผวจ.) พิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เสนอ ปพม./ผวจ. พิจำรณำอนุมตั ใิ ห้จดทะเบียน และลงนำมใน
ใบสำคัญแสดงกำรรับรองเป็นองค์กรเอกชนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ทำหนังสือถึงผู้ยื่นคำขอจด
ทะเบียนองค์กำรฯเพื่อแจ้งผลกำรพิจำรณำและส่งใบสำคัญแสดงกำร
รับรองเป็นองค์กรเอกชน
(หมำยเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รับรองสำเนำ โดย ผู้บริหำรองค์กรที่ยื่นคำขอ)
2)
ตรำสำรจดทะเบียนมูลนิธิ สมำคม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. รับรองสำเนำโดยผูบ้ ริหำรองค์กร หรือผูไ้ ด้รบั มอบฉันทะ
)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

5 วันทำกำร

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

10 วันทำกำร

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำนักบริหำรกำรทะเบียน

-

ลำดับ
3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ระเบียบข้อบังคับขององค์กรเอกชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เป็นหลักฐำนขององค์กรที่ออกโดยองค์กรที่ยื่นเรื่องเอง และ รับรอง
สำเนำโดยผู้บริหำรองค์กร หรือ ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ)
รำยนำมคณะกรรมกำรหรือคณะผู้บริหำรองค์กร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. เป็นหนังสือที่ ออกโดยองค์กรที่ยื่นเรือ่ง
2.รับรองสำเนำโดยผู้บริหำรองค์กร หรือผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ)
แผนงำนโครงกำรขององค์กรเอกชนที่จะดำเนินกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. เป็นเอกสำรที่ออกโดยองค์กรที่ยื่นเรื่อง
2. รับรองสำเนำโดยผู้บริหำรองค์กร หรือผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ
)
ผลกำรดำเนินงำนขององค์กรในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รับรองสำเนำโดยผู้บริหำรองค์กร หรือผู้ได้รับมอบฉันทะ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
ณ จุดยื่นคำขอ
(หมำยเหตุ: (1. ถ้ำเป็นองค์กรที่ มีภูมิลำเนำในภูมภิ ำค ยืนเรื่องร้องเรียน ที่ สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ซึ่งเป็นจุดบริกำร
2. ถ้ำเป็นองค์กรที่ มีภูมิลำเนำใน เขตกรุงเทพฯ ยืนเรื่องร้องเรียน ทีก่ องต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นจุดบริกำร))
2)
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))
3)
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

หมำยเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

