คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับอนุญาตใหตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เตรียมเอกสารทีจ่ าํ เปนในการดําเนินการจัดตั้งสถานรับเลีย้ งเด็กตามรายการที่ 15
2. ในกรณีที่สถานรับเลี้ยงเด็กตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน สําหรับจังหวัดอื่นให
ยื่นคําขอทีส่ าํ นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
3. เมื่อไดรับคําขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กใหเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานตามขอ 1 และอาคาร สถานทีที่ ข่ อจัดตัง้ สถานรับ
เลี้ยงเด็ก ใหเปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนด
4. หากคําขอและเอกสารหลักฐานครบถวน อาคาร สถานที่ เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ใหผูรบั คําขอออกใบอนุญาตให
ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก หากตรวจสอบวามีขอใดไมถูกตองหรือไมครบถวนใหแจงผูร ับคําขอดําเนินการแกไขใหถูกตองครบถวน
หากผูข อรับใบอนุญาตมิไดแกไขใหถูกตองครบถวนภายในเวลาที่ผรู ับคําขอกําหนดใหผูรบั คําขอสัง่ ไมอนุญาต
5. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กใหมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต
หมายเหตุ
- กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถกู ตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลา
ใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดาํ เนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ผูร ับคําขอ
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
- เจาหนาทีจ่ ะยังไมพจิ ารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยืน่
เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
- ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามทีร่ ะบุไวในคูม ือ
ทั้งนี้จะสงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่พจิ ารณาแลวเสร็จ
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5
E-mail : nakhonsawan@m-society.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 111 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
รับคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
ประกอบการขอรับใบอนุญาตใหตงั้ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
ตรวจสอบขอเท็จจริง การดําเนินงาน พื้นที่ใชสอยของอาคารทีข่ อ
อนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
(หมายเหตุ: (1.ระยะเวลาขั้นตอนการออกตรวจสอบขอเท็จจริง 30
วัน
2. ระยะเวลาที่ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข 60วัน ))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ดําเนินการขออนุญาตใหตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและแจงผล
การอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทําการ

90 วันทําการ

20 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รายการเอกสารยืนยันตัวตนสําหรับ ผูข อรับใบอนุญาต
ผูดําเนินกิจการ ผูดาํ เนินกิจการแทน ผูดแู ลเด็ก(พี่เลี้ยง) ผูประกอบอาหาร
และผูแ ทนนิติบคุ คล พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
2) สําเนาทะเบียนบาน
สํานักบริหารการทะเบียน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รายการเอกสารยืนยันตัวตนสําหรับ ผูข อรับใบอนุญาต ,ผูดาํ เนิน
กิจการ,ผูดําเนินกิจการแทน,ผูดูแลเด็ก (พี่เลีย้ ง) ผูประกอบอาหาร และ
ผูแทนนิติบคุ คล (กรณีจัดตั้งในฐานะนิติบคุ คล) พรอมนี้ใหรบั รองสําเนา
ถูกตองดวย)

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
3) หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รายการเอกสารยืนยันตัวตนสําหรับ ผูข อรับใบอนุญาต ,
ผูดําเนินกิจการ,ผูดําเนินกิจการแทน,ผูดูแลเด็ก (พี่เลี้ยง) ผูประกอบอาหาร
และผูแ ทนนิติบคุ คล (กรณีจัดตั้งในฐานะนิติบคุ คล)พรอมนี้ใหรบั รองสําเนา
ถูกตองดวย)
4) ใบสําคัญการเปลีย่ นชือ่
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รายการเอกสารยืนยันตัวตนสําหรับ ผูข อรับใบอนุญาต ,
ผูดําเนินกิจการ,ผูดําเนินกิจการแทน,ผูดูแลเด็ก (พี่เลีย้ ง) ผูประกอบอาหาร
และผูแ ทนนิติบคุ คล (กรณีจัดตั้งในฐานะนิติบคุ คล)พรอมนี้ใหรบั รองสําเนา
ถูกตองดวย)
5) หนังสือรับรองนิติบคุ คล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รายการเอกสารยืนยันตัวตนสําหรับ ผูข อรับใบอนุญาต ,
ผูดําเนินกิจการ,ผูดําเนินกิจการแทน,ผูดูแลเด็ก (พี่เลีย้ ง) ผูประกอบอาหาร
และผูแ ทนนิติบคุ คล (กรณีจัดตั้งในฐานะนิติบคุ คล)พรอมนี้ใหรบั รองสําเนา
ถูกตองดวย)
6) ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รายการเอกสารยืนยันตัวตนสําหรับ ผูข อรับใบอนุญาต ,
ผูดําเนินกิจการ,ผูดําเนินกิจการแทน,ผูดูแลเด็ก (พี่เลีย้ ง) ผูประกอบอาหาร
และผูแ ทนนิติบคุ คล (กรณีจัดตั้งในฐานะนิติบคุ คล) พรอมนีใ้ หรับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
7) ใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รายการเอกสารยืนยันตัวตนสําหรับผูที่มิไดมสี ัณชาติไทยของ
ผูขอรับใบอนุญาต, ผูดาํ เนินกิจการ,ผูดําเนินกิจการแทน,ผูดูแลเด็ก (พี่เลีย้ ง)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กองหนังสือเดินทาง

สํานักบริหารการทะเบียน

กรมการคาตางประเทศ

สํานักบริหารการทะเบียน

ศูนยบริการวีซา และใบอนุญาต
ทํางาน

ลําดับ

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
ผูประกอบอาหาร และผูแ ทนนิติบคุ คล (กรณีจัดตั้งในฐานะนิติบุคคล) พรอม
นี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
สําเนาวุฒิการศึกษาของผูรับใบอนุญาตเปนผูดาํ เนินกิจการและผูดําเนิน กระทรวงศีกษาธิการ
กิจการแทน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนผูดาํ เนินกิจการ ตองมีวฒ
ุ ิการศึกษา
ปริญญาตรีดา นการศึกษาปฐมวัย หรือมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับ
เด็กปฐมวัยอยางนอยหนึ่งป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือผานการอบรมตามหลักสูตรทีป่ ลัดกระทรวงกําหนด - กรณีผขู อรับ
ใบอนุญาต ไมเปนผูดาํ เนินกิจการ ตองมีวฒ
ุ ิการศึกษาไมตา่ํ กวาการศึกษา
ภาคบังคับ และกรณีผขู อรับใบอนุญาตไมเปนผูดําเนินกิจการ สามารถแตงตั้ง
ผูดําเนินกิจการแทน โดยผูดําเนินกิจการแทน มีอายุไมตา่ํ กวายีส่ ิบปบริบรู ณ
และตองมีวฒ
ุ ิการศึกษาปริญญาตรีดานการศึกษาปฐมวัย หรือมี
ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึง่ ป โดยมีหนังสือ
รับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือผานการอบรมตามหลักสูตรที่
ปลัดกระทรวงกําหนด พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
- สําเนาวุฒิการศึกษาผูเลีย้ งดูเด็ก (พี่เลี้ยง)
กระทรวงศีกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (มีอายุไมตา่ํ กวาสิบแปดปบริบูรณ และตองจบการศึกษาภาค
บังคับ พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
- สําเนาวุฒิการศึกษาผูประกอบอาหาร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (มีอายุไมตา่ํ กวายีส่ ิบปบริบรู ณ และจบการศึกษาภาคบังคับมี
ความรูแ ละประสบการณเรื่องโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย พรอมนี้ให
รับรองสําเนาถูกตองดวย)
ใบรับรองแพทยพรอมผล x – ray ปอด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผูร ับใบอนุญาต ผูดาํ เนินกิจการ หรือผูดําเนินกิจการแทน
ผูเลี้ยงดูเด็ก (พี่เลี้ยง) และผูประกอบอาหาร)

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
12) รูปถายครึง่ ตัวหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน
หกเดือน จํานวน 3 รูป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผูข อรับใบอนุญาต ผูดาํ เนินกิจการ หรือผูดําเนินกิจการแทน
พี่เลี้ยงเด็ก ผูประกอบอาหาร)
13) สําเนาหนังสือการจัดตัง้ องคกร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ในกรณีทผี่ ูขอมีฐานะเปนนิตบิ ุคคล เชน บริษัท มูลนิธิ สมาคม
หางหุนสวนจํากัด สหกรณ ฯลฯทีร่ ะบุวัตถุประสงคการดําเนินงานสถาน
รับเลี้ยงเด็กพรอมนี้ใหรบั รองสําเนาถูกตองดวย)
14) หลักฐานการมอบอํานาจใหเปนผูแทนนิติบุคคลและผูดําเนินกิจการแทน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ในกรณีทผี่ ูขอมีฐานะเปนนิตบิ ุคคล)
15) หลักฐานของผูแทนนิติบคุ คล ผูดาํ เนินกิจการแทน ผูเลี้ยงดูเด็ก (พี่เลี้ยง)
และผูประกอบอาหาร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ประกอบดวย สําเนาวุฒิการศึกษา ของ - ผูแ ทนนิติบุคคล มี
อายุไมตา่ํ กวายี่สิบปบริบรู ณ และตองมีวฒ
ุ ิการศึกษาไมตา่ํ กวาการศึกษาภาค
บังคับ - ผูดําเนินกิจการแทน มีอายุไมตา่ํ กวายี่สบิ ปบริบูรณ และตองมีวฒ
ุ ิ
การศึกษาปริญญาตรีดา นการศึกษาปฐมวัยหรือมีประสบการณในการทํางาน
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึง่ ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ หรือผานการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกําหนด - ผูเลี้ยงดู
เด็ก (พี่เลี้ยง) มีอายุไมตา่ํ กวาสิบแปดปบริบูรณ และตองจบการศึกษาภาค
บังคับ - ผูประกอบอาหาร มีอายุไมตา่ํ กวายี่สบิ ปบริบูรณ และตองจบ
การศึกษาภาคบังคับ ใบรับรองแพทยพรอมผล x – ray ปอด ของผูดําเนิน
กิจการแทน ผูเลี้ยงดูเด็ก (พี่เลี้ยง) และ ผูประกอบอาหาร)
16) เอกสารที่เกี่ยวของ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่และ
อาคารที่จะขออนุญาตจัดตัง้ สถานรับเลี้ยงเด็ก ในกรณีที่สถานที่หรือ
อาคารเปนของผูอ ื่น ผูข อรับใบอนุญาตจะตองมีหนังสือแสดงวาไดรับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลําดับ

17)

18)

19)

20)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ความยินยอมจากเจาของสถานที่หรืออาคารดวย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พรอมนี้ใหรบั รองสําเนาถูกตองดวย)
แผนผังแสดงที่ตงั้ ของสถานรับเลี้ยงเด็ก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ แบบแปลนแผนผังอาคารภายในสถานรับเลีย้ งเด็ก พรอมระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชสอยอาคารและหองตาง ๆ ทุกหอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5 ภาพถายการใชสอยอาคาร และหองตาง ๆ ทุกหอง ทัง้ ภายนอกและ
ภายใน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ภายนอกอาคาร ประกอบดวย - ภาพดานหนาอาคาร ทางเขา –
ทางออก - ปายชือ่ สถานรับเลี้ยงเด็ก - ที่เลนในรม สนามเด็กเลนในกรณี
ที่ตั้งบนพื้นซีเมนตตองมีวสั ดุกันกระแทก - สมุดเซ็นรับ – สง ในแตละวัน มุมผูป กครอง - เสาธงชาติ/ธงชาติ - ชั้นวางรองเทาเด็ก พรอมติดสติกเกอร
สัญลักษณ ภายในอาคาร ประกอบดวย - พระบรมฉายาลักษณรัชกาล
ปจจุบัน ธงชาติไทย -ตารางกิจกรรมประจําวันและรายการอาหารประจําวัน
- ชั้นวางกระเปาเด็กพรอม ติดสติกเกอรสญ
ั ลักษณ - บอรดสมาชิกเด็ก - ปาย
ชื่อหนาหองทุกหอง พรอมระบุอายุเด็กทุกหอง - หองพัฒนาการเด็กจัดเปน
มุมประสบการณตางๆ - หองนอนเด็กพรอมติดมุงลวด -หองรับประทาน
อาหารพรอมภาชนะเครื่องใช (เปนถาดหลุมเมลามีนไมมลี วดลายหรือถาด
หลุม สแตนเลส ชอนสอมเมลามีนสําหรับเด็ก) -หองพักเด็กปวยพรอมเตียง
ที่นอน ตูยา และยาสําหรับเด็ก - เครื่องชั่งน้าํ หนัก- ที่วัดสวนสูง)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1) ค า ธรรม เนี ย มใบอนุ ญ าต ตามกฎกระทรวง กํ า หนดอั ต รา คาธรรมเนียม 200 บาท
คาธรรมเนียมสําหรับการจัดตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน พ.ศ.2548
หมายเหตุ: (คาใบอนุญาตใหตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก)
2) ค า ธรรม เนี ย มใบอนุ ญ าต ตามกฎกระทรวง กํ า หนดอั ต รา คาธรรมเนียม 100 บาท
คาธรรมเนียมสําหรับการจัดตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน พ.ศ.2548
หมายเหตุ: (คาคําขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก)
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควถิ ี
ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5
E-mail : nakhonsawan@m-society.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอื การกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
(หมายเหตุ: -)
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2549
(หมายเหตุ: (เปนหลักเกณฑในการขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก))
3) คําแนะนําจัดตัง้ สถานรับเลี้ยงเด็ก
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้า หน้าท ี

ชื่อกระบวนงาน: การขอรับอนุญาตใหตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2549
2) พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
3) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู พ.ศ. 2548
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 1
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 1
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 1
ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน: การขอรับอนุญาตใหตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดนครสวรรค
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพรคูมือ: -

