
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัรองเป็นองคก์รสวสัดกิำรชุมชน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข ในการยืน่ค าขอ เป็นไปตามขอ้ก าหนดคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวสัดกิารสงัคมแหง่ชาต ิวา่ดว้ย

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอและการรับรองเป็นองคก์รสวสัดกิารชมุชน พ.ศ.2555 ขอ้ (5) ดงันี้ 

 

 (1) มกีารด าเนนิกจิการและผลงานดา้นการจัดสวสัดกิารสงัคมหรอืการปฏบิตังิานดา้นการจัดสวัสดกิารสงัคมตอ่เนือ่งจนถงึวันยืน่

ค าขอไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปี 

 

 (2) มทีีท่ าการตัง้อยูใ่นทอ้งทีท่ีจ่ะยืน่ค าขอไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปี 

 

 (3) มบีรกิารสวัสดกิารสงัคมในระดบัชมุชนทีห่ลากหลายตามสภาพภมูสิงัคมของชมุชน เชน่ การชว่ยเหลอืทางการเงนิ สิง่ของ

หรอืบรกิาร การบรหิารจัดการทรัพยากรและการแลกเปลีย่นแรงงาน การรวมกลุม่อาชพี เป็นตน้ 

 

 (4) มกีารสง่เสรมิและสนับสนุนใหส้มาชกิไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการจัดสวัสดกิารสงัคมอยา่งสม า่เสมอ 

 

เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

1.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

* ในกรณีทีผู่บ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(อบต./อปท)/ผูอ้ านวยการเขต(ใน กทม.)ไมไ่ดใ้หค้วามเห็นและตรวจสอบ

เอกสารใหแ้ลว้เสร็จภายเวลาทีก่ าหนด(30วนั) นับจากวนัทีรั่บค าขอใหอ้งคก์รภาคประชาชนน าหลกัฐานแสดงการยืน่ค าขอตอ่

ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวดัหรอืส านักพัฒนาสงัคม กรุงเทพมหานครไดโ้ดยตรงแลว้แตก่รณี 

 

2.กรณียกเลกิกจิการหรอืเปลีย่นชือ่องคก์รสวัสดกิารชมุชนใหป้ระสานกับส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวดั/ส านักพัฒนาสงัคม กรุงเทพมหานคร และใหส้ านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวดั/ส านักพัฒนาสงัคม 

กรุงเทพมหานคร แจง้ตอ่ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาต ิเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ

การจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาต ิประกาศยกเลกิหรอืเปลีย่นชือ่ในราชกจิจานุเบกษา  

 

3. เนือ่งจากการรับรององคก์รสวสัดกิารชมุชน นัน้จะตอ้งผ่านการพจิารณารับรองจากการประชมุคณะอนุกรรมการฯ ในระดบั

จังหวดั ซึง่งบประมาณในการจัดประชมุไดรั้บการจัดสรรจากสว่นกลางในจ านวนจ ากดั ไดแ้ก ่คา่เบีย้ประชมุ จงึท าใหก้ารพจิารณา

รับรองนัน้ตอ้งรวบรวมหลายองคก์รและจัดไดต้ามงบประมาณทีไ่ดรั้บเทา่นัน้ 

 

หมายเหต ุ

 

**กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 



** เนือ่งจากการรับค าขอทาง ปณ. ไม่สามารถบนัทกึสองฝ่ายได ้กรณีใหแ้กไ้ขค าขอตาม ม.8 ควรเพิม่ขอ้ความในแบบฟอรม์ค า

ขอดว้ยดงันี ้ในกรณีที ่(ชือ่สว่นราชการ) ตรวจสอบแลว้พบวา่เอกสารไมค่รบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน ขา้พเจา้ยนิดี

แกไ้ขภายใน 7วนั (ระบวุนัที)่ นับจากวนัทีข่า้พเจา้ไดรั้บหนังสอืจาก (ชือ่สว่นราชการ) โดยถอืวนั ปณ. ตน้ทางเป็นส าคญั 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองสวัสดกิารสงัคม ส านักงานเทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบาง
กรวย  จังหวดันนทบรุ ี โทรศพัท ์02-4430610-9 ตอ่ 331-333  

โทรสาร 02-4430632 เว็บไซต ์www.bangkruaicity.go.th /
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (วนัทีใ่หบ้รกิาร คอื วนัจันทร-์วนัศกุร ์ยกเวน้
วนัหยดุราชการและวนัหยุดนักขตัฤกษ์))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

- องคก์รภาคประชาชนยืน่ค าขอรับรองเป็นองคก์รสวสัดกิาร
ชมุชนตามแบบ กสค.5 และเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค า

ขอ 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร  

 

(หมายเหต:ุ (- กองสวัสดกิารสงัคม เทศบาลเมอืงบางกรวย 
จังหวดันนทบรุ)ี)  

1 วนัท าการ - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

-  เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและผลงาน
องคก์รภาคประชาชนทีย่ืน่ค าขอพรอ้มความเห็นตามแบบ กสค.5 

- ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มองคก์รสวัสดกิารชมุชน 
 

(หมายเหต:ุ (- ตา่งจังหวดั สง่ใหส้ านักงานพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวดั 
- กทม. สง่ใหส้ านักพัฒนาสงัคม กทม. 
 
 

))  

30 วนัท าการ - 

 

3) กำรพจิำรณำ 
ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวดั/ส านัก

พัฒนาสงัคม กรุงเทพมหานคร 
สง่ผลการพจิารณาองคก์รภาคประชาชนเป็นองคก์รสวัสดกิาร

ชมุชนใหส้ านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคม

แหง่ชาต ิ(สนง.กสค.) ทราบพรอ้มรายงานการประชมุเพือ่ออก
ใบส าคญัการแสดงการรับรองเป็นองคก์รสวสัดกิารชมุชนและ

แจง้ผลการพจิารณาใหอ้งคก์รสวัสดกิารชมุชน 
 

-ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวดั/ส านัก
พัฒนาสงัคม กทม.แจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ (- ตา่งจังหวดั สง่ใหส้ านักงานพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวดั 
- กทม สง่ใหส้ านักพัฒนาสงัคม กรุงเทพมหานคร 
))  

20 วนัท าการ - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
-ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาติ

ออกใบส าคัญแสดงการรับรองเป็นองคก์รสวสัดกิารชมุชน 
 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวสัดกิาร
สงัคมแหง่ชาต)ิ)  

20 วนัท าการ กลุม่สง่เสรมิและ
ประสานงาน ส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิ
การจัดสวัสดกิารสงัคม

แหง่ชาต ิ
 

5) - 

- ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคม
แหง่ชาตสิง่ใบส าคัญแสดงการรับรองเป็นองคก์รสวัสดกิารชมุชน 

ใหแ้กอ่งคก์รสวัสดกิารชมุชน 

- ส านักงาน ก.ส.ค.สง่ส าเนาใบส าคญัแสดงการรับรองเป็น
องคก์รสวัสดกิารชมุชน ใหแ้กส่ านักพัฒนาสงัคมและความมั่นคง

ของมนุษยจ์ังหวดั  
/ ส านักพัฒนาสงัคม   กรุงเทพมหานคร  

-ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาติ
ด าเนนิการประกาศการรับรองเป็นองคก์รสวสัดกิารชมุชนในราช

กจิจานุเบกษา โดยการประสานใหส้ านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

เป็นผูด้ าเนนิการ  
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวสัดกิาร
สงัคมแหง่ชาต ิ
 

*ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี
(เป็นผูด้ าเนนิการประกาศรับรองในราชกจิจานุเบกษาไมไ่ดอ้ยู่ใน
ขัน้ตอนในการบรกิารเนือ่งจากเป็นหน่วยงานภายนอก) 
))  

19 วนัท าการ กลุม่สง่เสรมิและ

ประสานงาน ส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิ

การจัดสวัสดกิารสงัคม

แหง่ชาต ิ
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนามพรอ้มรับรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนามพรอ้มรับรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

ส ำเนำขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบขององคก์รภำคประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนามพรอ้มรับรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

4) 

 

รำยชือ่คณะอนุกรรมกำรองคก์รภำคประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนามพรอ้มรับรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

5) 
 

ส ำเนำรำยงำนกำรเงนิซึง่ประธำนกรรมกำรหรอืผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบ
ฉนัทะใหค้ ำรบัรอง (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนามพรอ้มรับรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

6) 

 

แผนงำน/โครงกำรทีจ่ะด ำเนนิกำรตอ่ไป 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

7) 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนในระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่หนึง่ปี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

เอกสำรตำมแนบทำ้ยค ำขอรบัรองเป็นองคก์รสวสัดกิำรชุมชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงาน ณ จุดยืน่ค าขอ ส านักพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวดั/ส านักพัฒนาสงัคม 
กรุงเทพมหานคร 

(หมายเหต:ุ (กองสวสัดกิารสงัคม  เทศบาลเมอืงบางกรวย  จังหวดันนทบรุ ีโทรศพัท ์02-4430610-9 ตอ่ 331-
333 หรอื เว็บไซต ์www.bangkruaicity.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(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:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด 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 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการรับรองเป็นองคก์รสวสัดกิารชมุชน (แบบ ก.ส.ค.5) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การรับรองเป็นองคก์รสวสัดกิารชมุชน  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาต ิกรมพัฒนาสงัคมและ

สวัสดกิาร ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคมแหง่ชาต ิ

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตสิง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคม พ.ศ. 2546 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พระราชบญัญัตสิง่เสรมิการจัดสวสัดกิาร
สงัคม พ.ศ. 2550  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 25/08/2015 16:15 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


