
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัรองเป็นองคก์รสำธำรณประโยชน ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัดนครรำชสมีำ กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข ในกำรยืน่ค ำขอ เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรจัดสวัสดกิำรสงัคม 

 

แหง่ชำต ิวำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอและกำรรับรองเป็นองคก์รสำธำรณประโยชน์ พ.ศ. 2555 

 

ขอ้ 6 และขอ้ 9 

 

     ขอ้ 6 มลูนธิหิรอืสมำคมทีม่คีวำมประสงคจ์ะยืน่ค ำขอใหก้ำรรับรองเป็นองคก์รสำธำรณประโยชน์ ตอ้ง 

 

เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข ดังตอ่ไปนี้ 

 

     (1)มลูนธิหิรอืสมำคม จะตอ้งด ำเนนิกจิกำรและมผีลกำรด ำเนนิกจิกำรและมผีลงำนดำ้นกำรจัดสวัสดกิำรสงัคมตอ่เนื่องจนถงึ

วันยืน่ค ำขอไมน่อ้ยกวำ่หกเดอืน 

 

   (2) มสี ำนักงำนใหญต่ัง้อยูใ่นทอ้งทีท่ีจ่ะยืน่ค ำขอไมน่อ้ยกวำ่หกเดอืน 

 

   (3) มบีคุลำกร หรอือำสำสมัครในกำรปฏบิัตงิำนประจ ำ หรอืมทีีป่รกึษำทีม่คีวำมรูเ้กีย่วกับกำรจัดสวัสดกิำรสงัคมและสงัคม

สงเครำะห ์

 

   (4) มกีำรก ำหนดสำขำในกำรจัดสวัสดกิำรสงัคมทีจ่ะด ำเนนิกำรอยำ่งชดัเจน เชน่ กำรบรกิำรสงัคม กำรศกึษำ สขุภำพอนำมัย 

ทีอ่ยูอ่ำศัย กำรฝึกอำชพี กำรประกอบอำชพี นันทนำกำร และกระบวนกำรยตุธิรรม เป็นตน้ 

 

   (5) มกีำรก ำหนดลักษณะหรอืรปูแบบ และวธิกีำรในกำรด ำเนนิกำรจัดสวัสดกิำรสงัคม เชน่ กำรสง่เสรมิ กำรพัฒนำ กำร

สงเครำะห ์กำรคุม้ครอง กำรป้องกัน กำรแกไ้ข และกำรบ ำบัดฟ้ืนฟ ูเป็นตน้ 

 

  (6) มกีำรสง่เสรมิและสนับสนุนใหบ้คุคล ครอบครัว ชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์รวชิำชพี สถำบันศำสนำ และ

องคก์รอืน่ไดม้สีว่นรว่มในกำรจัดสวัสดกิำรสงัคม 

 

  ขอ้ 9 องคก์รภำคเอกชนทีม่ผีลงำนดำ้นกำรจัดสวัสดกิำรสงัคมจะยืน่ค ำขอใหรั้บรองเป็น 

 

องคก์รสำธำรณประโยชน์ ตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข ดังตอ่ไปนี้ 

 

 (1) เป็นองคก์รภำคเอกชนทีจั่ดตัง้ข ึน้เพือ่วัตถปุระสงคใ์นกำรจัดสวัสดกิำรสงัคม ซึง่จะตอ้งด ำเนนิกจิกำรและมผีลงำนดำ้นกำรจัด

สวัสดกิำรสงัคมตอ่เนือ่งจนถงึวันยืน่ค ำขอไมน่อ้ยกวำ่หนึง่ปี 

 

 (2) มสีว่นรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรัฐทีด่ ำเนนิงำนดำ้นกำรจัดสวัสดกิำรสงัคม หรอืมลูนธิ ิหรอืสมำคมรับรองผลกำรด ำเนนิงำน

ดำ้นกำรจัดสวัสดกิำรสงัคม 

 

 (3) มสี ำนักงำนใหญ่ตัง้อยูใ่นทอ้งทีท่ีจ่ะยืน่ค ำขอไมน่อ้ยกวำ่หนึง่ปี 

 

 (4) มบีคุลำกร หรอือำสำสมัครในกำรปฏบิัตงิ่ำนประจ ำ หรอืมทีีป่รกึษำทีม่คีวำมรูเ้กีย่วกับกำรจัดสวัสดกิำรสงัคมและสงัคม

สงเครำะห ์

 

 (5) มกีำรก ำหนดสำขำในกำรจัดสวัสดกิำรสงัคมทีจ่ะด ำเนนิกำรอยำ่งชดัเจน เชน่ กำรบรกิำรสงัคม กำรศกึษำ สขุภำพอนำมัย ที่

อยูอ่ำศัย กำรฝึกอำชพี กำรประกอบอำชพี นันทนำกำร และกระบวนกำรยตุธิรรม เป็นตน้ 



 

  (6) มกีำรก ำหนดลักษณะหรอืรปูแบบ และวธิกีำรในกำรด ำเนนิกำรจัดสวัสดกิำรสงัคม เชน่ กำรสง่เสรมิ กำรพัฒนำ กำร

สงเครำะห ์กำรคุม้ครอง กำรป้องกัน กำรแกไ้ข และกำรบ ำบัดฟ้ืนฟ ูเป็นตน้ 

 

 (7) มกีำรสง่เสรมิและสนับสนุนใหบ้คุคล ครอบครัว ชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์รวชิำชพี สถำบันศำสนำ และ

องคก์รอืน่ไดม้สีว่นรว่มในกำรจัดสวัสดกิำรสงัคม 

 

 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักพัฒนำสงัคมกรงุเทพมหำนคร/ส ำนักงำนพัฒนำสงัคมและ
ควำมมั่นของมนุษยจั์งหวัด/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (วันทีใ่หบ้รกิำรคอืวันจันทร-์วันศกุร ์ยกเวน้
วันหยดุรำชกำรและวันหยดุนักขัตฤกษ์))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 วันท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

มลูนธิ ิสมำคม หรอืองคก์รภำคเอกชนยืน่ค ำขอรับรองตอ่ส ำนัก
พัฒนำสงัคม   กรงุเทพมหำนคร / ส ำนักงำนพัฒนำสงัคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด ดว้ยตนเองหรอืสง่โดยทำง

ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับ 
(หมำยเหต:ุ (- กทม. ยืน่ตอ่ส ำนักพัฒนำสงัคม กทม. 
- ตำ่งจังหวัด ยืน่ตอ่ส ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของ
มนุษยจั์งหวัด))  

1 วันท ำกำร - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ส ำนักพัฒนำสงัคม   กรงุเทพมหำนคร / ส ำนักงำนพัฒนำสงัคม
และควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัดตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ

เอกสำรหลักฐำน 
(หมำยเหต:ุ (- กทม. สง่ใหส้ ำนักพัฒนำสงัคม กรงุเทพมหำนคร 
- ตำ่งจังหวัด สง่ใหส้ ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของ
มนุษยจั์งหวัด)))  

9 วันท ำกำร - 
 

3) กำรพจิำรณำ 
-ส ำนักพัฒนำสงัคม กรงุเทพมหำนคร / สนง.พมจ. จัดประชมุ
คณะอนุกรรมกำรรับรองมลูนธิ ิสมำคม หรอืองคก์รภำคเอกชน

เป็นองคก์รสำธำรณประโยชน์ และรับรององคก์รภำคประชำชน
เป็นองคก์รสวัสดกิำรชมุชน เพือ่พจิำรณำรับรองมลูนธิ ิสมำคม 
หรอื องคก์รภำคเอกชนเป็นองคก์รสำธำรณประโยชน์ 

- ส ำนักพัฒนำสงัคม กทม. / สนง.พมจ. สง่ผลกำรพจิำรณำกำร
รับรองมลูนธิ ิสมำคม หรอืองคก์รภำคเอกชนเป็นองคก์ร
สำธำรณประโยชน์ ใหแ้กส่ ำนักงำน ก.ส.ค. 

- ส ำนักพัฒนำสงัคม กทม. / สนง.พมจ.แจง้ผลกำรพจิำรณำให ้
มลูนธิ ิสมำคม หรอืองคก์รภำคเอกชนทรำบ 

25 วันท ำกำร - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมำยเหต:ุ (- กทม สง่ใหส้ ำนักพัฒนำสงัคม กรงุเทพมหำนคร 
- ตำ่งจังหวัด ใหส้ ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของ
มนุษยจั์งหวัด))  

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรจัดสวัสดกิำรสังคม

แหง่ชำตมิกีำรด ำเนนิกำรดังนี้ 
1. ออกใบส ำคัญแสดงกำรรับรองเป็นองคก์รสำธำรณประโยชน์    
2. จดแจง้กำรรับรองเป็นองคก์รสำธำรณประโยชน์ในทะเบยีน

องคก์รสำธำรณประโยชน์  
3.สง่ใบส ำคัญแสดงกำรรับรองเป็นองคก์รสำธำรณประโยชน์
ใหแ้กอ่งคก์รสำธำรณประโยชน์ 

4.สง่ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรรับรองเป็นองคก์ร
สำธำรณประโยชน์ใหแ้กส่ ำนักพัฒนำสงัคม   กรงุเทพมหำนคร / 
ส ำนักพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด 

 
 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตร ี
เป็นผูด้ ำเนนิกำรประกำศรับรองในรำชกจิจำนุเบกษำ 
ซึง่ไมไ่ดอ้ยูใ่นขัน้ตอนในกำรใหบ้รกิำรเนื่องจำกเป็นหน่วยงำน
ภำยนอก 
))  

25 วันท ำกำร กลุม่สง่เสรมิและ
ประสำนงำน ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรสง่เสรมิ
กำรจัดสวัสดกิำรสงัคม

แหง่ชำต ิ

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(-กรณีมลูนธิ ิหรอืสมำคม 

-กรณีองคก์รภำคเอกชน 
- ลงนำมพรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(- กรณีมลูนธิ ิหรอืสมำคม 
- กรณีองคก์รภำคเอกชน 

- ลงนำมพรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

3) 
 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(- กรณีมลูนธิ ิหรอืสมำคม 
- กรณีองคก์รภำคเอกชน 
- ลงนำมพรอ้มส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

4) 
 

ส ำเนำขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบหรอืตรำสำรและส ำเนำใบอนุญำต
จดัต ัง้มูลนธิหิรอืสมำคม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(- กรณีมลูนธิ ิหรอืสมำคม 
- ลงนำมพรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

5) 
 

รำยชือ่คณะอนุกรรมกำรของมูลนธิหิรอืสมำคม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(- กรณีมลูนธิ ิหรอืสมำคม 

- ลงนำมพรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

6) 
 

ส ำเนำงบดลุหรอืส ำเนำรำยงำนกำรเงนิของมูลนธิหิรอืสมำคม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(- กรณีมลูนธิ ิหรอืสมำคม 
- ลงนำมพรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

7) 
 

แผนงำนโครงกำรของมูลนธิสิมำคม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมลูนธิ ิหรอืสมำคม) 

- 

8) 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนในระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่หกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(- กรณีมลูนธิ ิหรอืสมำคม) 

- 

9) 
 

เอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงถงึกำรก ำหนดสำขำของงำนสวสัดกิำร
สงัคม กำรก ำหนดลกัษณะหรอืรูปแบบและวธิกีำรในกำรด ำเนนิงำน 
รวมท ัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรสง่เสรมิและสนบัสนุน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(- กรณีมลูนธิ ิหรอืสมำคม) 

- 

10) 

 

ส ำเนำขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบขององคก์รภำคเอกชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(-กรณีองคก์รภำคเอกชน 

-ลงนำมพรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

11) 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรเงนิซึง่ประธำนกรรมกำรหรอืหวัหนำ้ผูบ้รหิำรให้

ค ำรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(-กรณีองคก์รภำคเอกชน 
-ลงนำมพรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

) 

- 

12) 

 

แผนงำนโครงกำรขององคก์รภำคเอกชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(-กรณีองคก์รภำคเอกชน 
) 

- 

13) 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนในระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่หนึง่ปี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(-กรณีองคก์รภำคเอกชน 
 
) 

- 

14) 

 

เอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงถงึกำรก ำหนดสำขำของงำนสวสัดกิำร

สงัคม กำรก ำหนดลกัษณะหรอืรูปแบบและวธิกีำรในกำรด ำเนนิงำน 
รวมท ัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรสง่เสรมิและสนบัสนุน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(-กรณีองคก์รภำคเอกชน 
 

) 

- 



 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักพัฒนำสงัคมกรงุเทพมหำนคร/ส ำนักงำน พมจ.จังหวัด 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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) คูม่อืกำรรับรองเป็นองคก์รสำธำรณประโยชน์ 
(หมำยเหต:ุ (แบบ ก.ส.ค.1 และ แบบ ก.ส.ค.2 ))  

 

หมำยเหต ุ

- กรณียกเลกิกจิกำรหรอืเปลีย่นชือ่องคก์รสำธำรณประโยชน์ ใหป้ระสำนกับส ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด/ส ำนักพัฒนำสงัคม กรงุเทพมหำนคร และใหส้ ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด/ส ำนักพัฒนำสงัคม 
กรงุเทพมหำนคร แจง้ตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรจัดสวัสดกิำรสงัคมแหง่ชำต ิเพือ่ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิ
กำรจัดสวัสดกิำรสงัคมแหง่ชำต ิประกำศยกเลกิหรอืเปลีย่นชือ่ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 
  - เนื่องจำกกำรรับรององคก์รสำธำรณประโยชน์นัน้จะตอ้งผ่ำนกำรพจิำรณำรับรองจำกกำรประชมุคณะอนุกรรมกำรฯ ในระดับ
จังหวัด ซึง่งบประมำณในกำรจัดประชมุไดรั้บกำรจัดสรรจำกสว่นกลำงในจ ำนวนจ ำกัด ไดแ้ก ่คำ่เบีย้ประชมุ จงึท ำใหก้ำรพจิำรณำ

รับรองนัน้ตอ้งรวบรวมหลำยองคก์รและจัดไดต้ำมงบประมำณทีไ่ดรั้บเทำ่นัน้ 
 
 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรรับรองเป็นองคก์รสำธำรณประโยชน์  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรจัดสวัสดกิำรสงัคมแหง่ชำต ิกรมพัฒนำสงัคมและ

สวัสดกิำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรจัดสวัสดกิำรสงัคมแหง่ชำต ิ

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภมูภิำคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระรำชบัญญัตสิง่เสรมิกำรจัดสวัสดกิำรสงัคม พ.ศ. 2546 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พระรำชบัญญัตสิง่เสรมิกำรจัดสวัสดกิำร
สงัคม พ.ศ. 2550  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นภมูภิำค, ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรรับรองเป็นองคก์รสำธำรณประโยชน์ 
 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนยก์ลำงขอ้มลูคู่มอืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 


