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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับรององค์กรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0.5
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 1
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 15:05
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12.หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนฯ
1) จะต้องดาเนินกิจการและมีผลงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ต่อเนื่องจนถึงวันยืน่ คาขอ
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
2) มีที่ทาการตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคาขอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
3) มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงาน หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม หรือแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
4) มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปราม หรือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างชัดเจน
5) ผู้บริหารองค์กรเอกชน ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยได้รับโทษจาคุก
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โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.สถานที่ยื่นคาขอจดทะเบียนฯ ณ จังหวัดที่องค์กรฯ ตั้งอยู่
- ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคาขอที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
- ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคาขอที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
3.เริ่มนับวันดาเนินการเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณา
อนุมัติแล้ว
13.ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
1 วันทาการ สานักงานพัฒนา
เอกสาร
ครบถ้วนของเอกสาร
สังคมและความ
1)
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลาปาง
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
5 วันทาการ สานักงานพัฒนา (กองต่อต้าน
คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอจด
สังคมและความ การค้ามนุษย์
ทะเบียนองค์กรฯ หากมี
มั่นคงของมนุษย์ และ สานักงาน
คุณสมบัติครบตามที่
จังหวัดลาปาง
พัฒนาสังคม
กฎหมายกาหนด เจ้าหน้าที่
และความมั่นคง
จึงดาเนินการเสนอ
ของมนุษย์
2)
ความเห็นต่อปลัดกระทรวง
จังหวัดลาปาง)
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (ปพม.)/
ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.)
พิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

เสนอ ปพม./ผวจ. พิจารณา 10 วันทาการ
อนุมัติให้จดทะเบียน และลง
นามในใบสาคัญแสดงการ
รับรองเป็นองค์กรเอกชน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
จากนั้นเจ้าหน้าที่ทาหนังสือ
ถึงผู้ยื่นคาขอจดทะเบียน
องค์การฯเพื่อแจ้งผลการ

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลาปาง

(กองต่อต้าน
การค้ามนุษย์
และสานักงาน
พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์ทุก
จังหวัด)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

พิจารณาและส่งใบสาคัญ
แสดงการรับรองเป็นองค์กร
เอกชน
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 16 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
รำยกำรเอกสำร
หน่วยนับ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสำร
ออกเอกสำร
สำเนำ
1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

สานักบริหารการ
ทะเบียน

0

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
โดย ผู้บริหาร
องค์กรที่ยื่นคา
ขอ)

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

ฉบับ

(1. รับรอง
สาเนาโดย
ผู้บริหารองค์กร
หรือผู้ได้รับมอบ
ฉันทะ
)
(เป็นหลักฐาน
ขององค์กรที่
ออกโดยองค์กร
ที่ยื่นเรื่องเอง
และ รับรอง
สาเนาโดย
ผู้บริหารองค์กร
หรือ ผู้ได้รับ
มอบฉันทะ)

ตราสารจด
ทะเบียนมูลนิธิ
สมาคม

-

0

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

ระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรเอกชน

-

0

1

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

รายนาม
คณะกรรมการ
หรือคณะผู้บริหาร
องค์กร

-

0

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

แผนงานโครงการ
ขององค์กรเอกชน
ที่จะดาเนินการ

-

0

1

ฉบับ

ผลการดาเนินงาน
ขององค์กรใน
ระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี

-

0

1

ฉบับ

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

(1. เป็นหนังสือ
ที่ ออกโดย
องค์กรที่ยื่น
เรือ่ง
2.รับรองสาเนา
โดยผู้บริหาร
องค์กร หรือผู้
ได้รับมอบ
ฉันทะ)
(1. เป็นเอกสาร
ที่ออกโดย
องค์กรที่ยื่น
เรื่อง
2. รับรอง
สาเนาโดย
ผู้บริหารองค์กร
หรือผู้ได้รับมอบ
ฉันทะ
)
(รับรองสาเนา
โดยผู้บริหาร
องค์กร หรือผู้
ได้รับมอบ
ฉันทะ)

3)

4)

5)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17.ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ณ จุดยื่นคาขอ
หมายเหตุ (1. ถ้าเป็นองค์กรที่ มีภูมิลาเนาในภูมิภาค ยืนเรื่องร้องเรียน ที่ สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นจุดบริการ
2. ถ้าเป็นองค์กรที่ มีภูมิลาเนาใน เขตกรุงเทพฯ ยืนเรื่องร้องเรียน ที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึง่ เป็นจุดบริการ)
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ นำงสำวกัญชพร วงศ์หอม ตำแหน่ง นักพัฒนำสังคมชำนำญกำร

