
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัรองเป็นองคก์รสวสัดกิารชุมชน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลตําบลหนองบวัโคก อําเภอจัตรัุส จังหวดัชยัภมู ิ
กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข ในการยืน่คําขอ เป็นไปตามขอ้กําหนดคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวสัดกิารสงัคมแหง่ชาต ิ
วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่คําขอและการรับรองเป็นองคก์รสวัสดกิารชมุชน พ.ศ.2555 ขอ้ (5) ดงันี้ 
 
 (1) 
มกีารดําเนนิกจิการและผลงานดา้นการจัดสวัสดกิารสงัคมหรอืการปฏบิตังิานดา้นการจัดสวัสดกิารสงัคมตอ่เนือ่งจนถงึวนัยืน่คําขอ
ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปี 
 
 (2) มทีีทํ่าการตัง้อยูใ่นทอ้งทีท่ีจ่ะยืน่คําขอไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปี 
 
 (3) มบีรกิารสวัสดกิารสงัคมในระดบัชมุชนทีห่ลากหลายตามสภาพภมูสิงัคมของชมุชน เชน่ การชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
สิง่ของหรอืบรกิาร การบรหิารจัดการทรัพยากรและการแลกเปลีย่นแรงงาน การรวมกลุม่อาชพี เป็นตน้ 
 
 (4) มกีารสง่เสรมิและสนับสนุนใหส้มาชกิไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการจัดสวัสดกิารสงัคมอยา่งสมํา่เสมอ 
 
เงือ่นไขในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
1.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
* ในกรณีทีผู่บ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(อบต./อปท)/ผูอํ้านวยการเขต(ใน 
กทม.)ไมไ่ดใ้หค้วามเห็นและตรวจสอบเอกสารใหแ้ลว้เสร็จภายเวลาทีกํ่าหนด(30วนั) 
นับจากวนัทีรั่บคําขอใหอ้งคก์รภาคประชาชนนําหลกัฐานแสดงการยืน่คําขอตอ่สาํนักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวดัหรอืสาํนักพัฒนาสงัคม กรุงเทพมหานครไดโ้ดยตรงแลว้แตก่รณี 
 
2.กรณียกเลกิกจิการหรอืเปลีย่นชือ่องคก์รสวัสดกิารชมุชนใหป้ระสานกับสํานักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวั
ด/สาํนักพัฒนาสงัคม กรุงเทพมหานคร และใหส้าํนักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวดั/สาํนักพัฒนาสงัคม 
กรุงเทพมหานคร แจง้ตอ่สํานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาต ิ
เพือ่ใหส้าํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาต ิประกาศยกเลกิหรอืเปลีย่นชือ่ในราชกจิจานุเบกษา  
 
3. เนือ่งจากการรับรององคก์รสวสัดกิารชมุชน นัน้จะตอ้งผา่นการพจิารณารับรองจากการประชมุคณะอนุกรรมการฯ 
ในระดบัจังหวัด ซึง่งบประมาณในการจัดประชมุไดรั้บการจัดสรรจากสว่นกลางในจํานวนจํากัด ไดแ้ก ่คา่เบีย้ประชมุ 
จงึทําใหก้ารพจิารณารับรองนัน้ตอ้งรวบรวมหลายองคก์รและจัดไดต้ามงบประมาณทีไ่ดรั้บเทา่นัน้ 
 
หมายเหต ุ
 
**กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 
ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ 
ไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอ และยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงาน 
จนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
** 
ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบร ้
อยแลว้ 



 
** ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหย้ืน่คําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
** เนือ่งจากการรับคําขอทาง ปณ. ไม่สามารถบนัทกึสองฝ่ายได ้กรณีใหแ้กไ้ขคําขอตาม ม.8 
ควรเพิม่ขอ้ความในแบบฟอรม์คําขอดว้ยดงันี ้ในกรณีที ่(ชือ่สว่นราชการ) 
ตรวจสอบแลว้พบวา่เอกสารไม่ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน ขา้พเจา้ยนิดแีกไ้ขภายใน 7วนั (ระบวุนัที)่ 
นับจากวนัทีข่า้พเจา้ไดรั้บหนังสอืจาก (ชือ่สว่นราชการ) โดยถอืวนั ปณ. ตน้ทางเป็นสาํคญั 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก   230  ม. 9 ตําบลหนองบวัโคก  
อําเภอจัตรัุส  จังหวดัชยัภมู ิ  โทรศพัท ์044-802095 โทรสาร 
044-802095/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (วนัทีใ่หบ้รกิาร คอื วนัจันทร-์วนัศกุร ์
ยกเวน้วนัหยุดราชการและวนัหยดุนักขตัฤกษ์))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 90 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

- 
องคก์รภาคประชาชนยืน่คําขอรับรองเป็นองคก์รสวัสดกิารชมุชน
ตามแบบ กสค.5 และเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คําขอ 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร  
 
(หมายเหต:ุ (- ตา่งจังหวดั 
ยืน่ตอ่ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ตําบล เทศบาล 
เมอืงพัทยา) 
- กทม. ยืน่ตอ่สาํนักงานเขต กทม. 
))  

1 วนัทําการ เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
-  
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารและผลงานองคก์ร
ภาคประชาชนทีย่ืน่คําขอพรอ้มความเห็นตามแบบ กสค.5 
- ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มองคก์รสวัสดกิารชมุชน 
 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนัทําการ เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 

3) การพจิารณา 
สาํนักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจั์งหวดั/สํานัก
พัฒนาสงัคม กรุงเทพมหานคร 
สง่ผลการพจิารณาองคก์รภาคประชาชนเป็นองคก์รสวัสดกิารชมุ
ชนใหส้าํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแห่
งชาต ิ(สนง.กสค.) 
ทราบพรอ้มรายงานการประชมุเพือ่ออกใบสําคญัการแสดงการรับ
รองเป็นองคก์รสวัสดกิารชมุชนและแจง้ผลการพจิารณาใหอ้งคก์
รสวัสดกิารชมุชน 
 
-
สาํนักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวดั/สํานัก
พัฒนาสงัคม กทม.แจง้ผลการพจิารณา 

20 วนัทําการ เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
-
สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาตอิ
อกใบสําคญัแสดงการรับรองเป็นองคก์รสวัสดกิารชมุชน 
 
(หมายเหต:ุ -)  

20 วนัทําการ เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 

5) - 
- 
สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาติ
สง่ใบสาํคัญแสดงการรับรองเป็นองคก์รสวัสดกิารชมุชน 
ใหแ้กอ่งคก์รสวัสดกิารชมุชน 
- สาํนักงาน 
ก.ส.ค.สง่สาํเนาใบสาํคญัแสดงการรับรองเป็นองคก์รสวัสดกิารชุ
มชน ใหแ้กส่ํานักพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวดั  
/ สาํนักพัฒนาสงัคม   กรุงเทพมหานคร  
-
สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาติ
ดําเนนิการประกาศการรับรองเป็นองคก์รสวสัดกิารชมุชนในราชกิ
จจานุเบกษา 
โดยการประสานใหส้ํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรเีป็นผูดํ้าเนนิกา
ร  
(หมายเหต:ุ -)  

19 วนัทําการ เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามพรอ้มรับรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามพรอ้มรับรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

สําเนาขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบขององคก์รภาคประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามพรอ้มรับรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

4) 
 

รายชือ่คณะอนุกรรมการองคก์รภาคประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามพรอ้มรับรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

5) 
 

สําเนารายงานการเงนิซึง่ประธานกรรมการหรอืผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบฉนั
ทะใหคํ้ารบัรอง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามพรอ้มรับรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

6) 
 

แผนงาน/โครงการทีจ่ะดําเนนิการตอ่ไป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7) ผลการดําเนนิงานในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปี - 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

8) 
 

เอกสารตามแนบทา้ยคําขอรบัรองเป็นองคก์รสวสัดกิารชุมชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลหนองบัวโคก   230  ม. 9 ตําบลหนองบวัโคก  อําเภอจัตรัุส  จังหวดัชยัภมู ิ  โทรศพัท ์044-

802095 โทรสาร 044-802095 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการรับรองเป็นองคก์รสวสัดกิารชมุชน (แบบ ก.ส.ค.5) 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การรับรองเป็นองคก์รสวสัดกิารชมุชน  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาต ิ
กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดกิาร สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาต ิ
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ 
(กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



  
1)พระราชบัญญัตสิง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคม พ.ศ. 2546 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย 
พระราชบญัญัตสิง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคม พ.ศ. 2550  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: ไมม่ ี
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับรองเป็นองคก์รสวสัดกิารชมุชน  เทศบาลตําบลหนองบวัโคก สภุวีงศ ์
สาํเนาคูม่อืประชาชน 08/10/2015 16:22 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


