
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนดำ้นกำรพัฒนำเด็ก
และเยำวชน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ด้วยเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวขนแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ท่ีจะส่งเสริมให้ภำคประชำ
สังคมมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนจึงได้ก ำหนดให้มีกำรส่งเสริมบทบำทองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนท่ีท ำงำน
ด้ำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ไว้ในหมวดท่ี 3 ส่วนท่ี 2 มำตรำท่ี 41 ถึง44 โดยระบุให้มีกำรจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือ
องค์กรชุมชนท่ีมีกิจกรรมหรือผลงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทำงกำรเมืองหรือมุ่งค้ำ
หำก ำไร มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้ำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนต่อกระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ โดยองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนท่ีได้จดทะเบียนตำมมำตรำ 41 อำจได้รับเงินอุดหนุน 
ควำมช่วยเหลือ หรือกำรสนับสนุนจำกรัฐในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ีได้รับกำรสนับสนุน
ดังกล่ำว 
 
      วิธีกำรยื่นเรื่องด้วยตนเอง หรือส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับ โดยเอกสำรในกำรยื่นค ำขอประกอบกำรพิจำรณำต้องถูกต้อง
และครบถ้วนตำมกฏกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน
ด้ำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน พ.ศ. 2553    
 
หมำยเหตุ 
** กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม 
 
 
** พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะด ำเนินกำรและนับระยะเวลำด ำเนินงำน เมื่อผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำร
เพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
** ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำต้ังแต่เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
 
  
 
 
 
 
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานที่ให้บริการ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 618 /1 ถนนนิคมมักกะสัน ราช
เทวี กทม. 10400 
 โทร 0 2651 6505   0 2651 6920   
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
นครราชสีมา 
ท่ีอยู่ ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044-241079 โทรสาร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th /ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 49 วันท ำกำร 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน ยื่นค ำขอจดทะเบียนด้วย
ตนเอง หรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ท่ีส ำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ ท่ี
อยู่ ถนนมหำดไทย ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ 30000 
โทรศัพท์ 044-241079 โทรสำร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th 
(หมายเหตุ: (ในภูมิภาคยื่นเรื่อง ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย์จังหวัด 
หรือ 
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำม
ครบถ้วนของเอกสำร ภำยใน 12 วันท ำกำร 
2. ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย์จังหวัด  
ส่งเอกสำรท่ีตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมครบถ้วนแล้วให้
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนทำงไปรษณีย์ ภำยใน 7 วันท ำกำร 
3. กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ตรวจสอบควำมถูกต้องและ

26 วันท ำกำร กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ควำมครบถ้วนของเอกสำรท่ีได้รับจำกส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภำยใน 7 วันท ำกำร 
(หมายเหตุ: -)  

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
1. กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนเสนอเรื่องไปยังส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เพื่อ
จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในกำรพัฒนำ
เด็กและเยำวชนของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ ภำยใน 15 วันท ำกำร 
2. กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน แจ้งผลกลับส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และองค์กรเอกชน
หรือองค์กรชุมชน ภำยใน 7 วันท ำกำร  (นับจำกวันท่ีได้รับ
กำรจดทะเบียน ) 
(หมายเหตุ: -)  

22 วันท ำกำร กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีเป็นนิติบุคคล รับรองส ำเนำประทับตรำนิติบุคคล 
2.  กรณีไม่เป็นนิติบุคคล  รับรองส ำเนำ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีนิติบุคคล หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของ
รัฐของผู้ด ำเนินกำรขอจดทะเบียน รับรองส ำเนำ พร้อมประทับตรำนิติ
บุคคล 
2. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
ของผู้ด ำเนินกำรขอจดทะเบียน รับรองส ำเนำ ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำข้อบังคับ หรือตรำสำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีเป็นนิติบุคคล รับรองส ำเนำประทับตรำนิติบุคคล 
2. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล ใช้ส ำเนำข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชน  รับรองส ำเนำ) 

- 

4) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตจัดต้ังองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (1. กรณีเป็นนิติบุคคล รับรองส ำเนำ ประทับตรำนิติบุคคล 
2. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล ไม่ต้องใช้เอกสำรนี้) 

5) 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำรขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีนิติบุคคล รับรองส ำเนำ ประทับตรำนิติบุคคล 
2. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล ใช้รำยช่ือคณะกรรมกำร หรือคณะ
ผู้ด ำเนินกำรขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน รับรองส ำเนำ) 

- 

6) 
 

ส ำเนำงบดุล หรือส ำเนำรำยงำนฐำนะกำรเงินขององค์กรเอกชน
หรือองค์กรชุมชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีนิติบุคคล รับรองส ำเนำประทับตรำนิติบุคคล 
2. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล ใช้ส ำเนำรำยงำนฐำนะกำรเงินซึง่หัวหน้ำ
ผู้บริหำรขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนนั้นๆ ให้กำรรับรอง  
รับรองส ำเนำ 
) 

- 

7) 
 

แผนงำนโครงกำรขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีนิติบุคคล รับรองส ำเนำประทับตรำนิติบุคคล 
2. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล รับรองส ำเนำ) 

- 

8) 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำหกเดือน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีนิติบุคคล รับรองส ำเนำ ประทับตรำนิติบุคคล 
2. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล ใช้ผลกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งปี  รับรองส ำเนำ) 

- 

9) 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดลักษณะหรือรูปแบบและ
วิธีกำรในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน รวมทั้งเอกสำรหรือหลักฐำน
ในกำรส่งเสริมและสนับสนนุใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน หรือ 
องค์กรอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (                           1. กรณีนิติบุคคล รับรองส ำเนำ 
ประทับตรำนิติบุคคล 
                           2. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล รับรองส ำเนำ และ
ต้องมีหนังสือรับรองผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพฒันำเด็กและเยำวชน 
(อก. 03) ประกอบด้วย 
) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
10) 

 
กรณีมอบอ ำนำจด ำเนนิกำรแทน ให้มีหนังสือมอบอ ำนำจ พร้อม
ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทั้ง
ของผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (หนังสือมอบอ ำนำจใช้
เอกสำรจริง 1 ฉบับ เอกสำรอืน่ ๆ ใช้ส ำเนำ ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีนิติบุคคล รับรองส ำเนำ ประทับตรำนิติบุคคล  
2. กรณีไม่เป็นนิติบุคคล รับรองส ำเนำ 
) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) 0 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน รำชเทวี กทม. 10400    โทร 0 2651 6505  0 2651 

6920 
(หมายเหตุ: -)  

2) เว็บไซด์ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน www.dcy.go.th เมนูบริกำร หัวข้อร้องเรียน 
(หมายเหตุ: -)  

3) ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัดนครรำชสีมำ 
(หมายเหตุ: (ท่ีอยู่ ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044-241079 โทรสาร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th))  

4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  



 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบฟอร์ม 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกระบวนงำน: กำรรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้ำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

  
1)กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2553  
  
2)พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริกำรท่ัวไป 

พื้นที่ใหบ้ริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ท้องถิ่น, ส่วนกลำงท่ีต้ังอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง), ส่วนกลำงท่ีต้ังอยู่ใน
ภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0 

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: ส ำเนำคู่มือประชำชน 04/03/2019 09:48 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงขอ้มูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


