คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตใหตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟนฟู
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เตรียมเอกสารในการดําเนินการจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนา
และฟนฟู ตามรายการที่ 15
2. ในกรณีสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร หรือเขตติดตอตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไปใหยนื่ คําขอตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย สําหรับจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอตอผูว า ราชการจังหวัด
3. เมื่อไดรับคําขอจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู เจาหนาที่
ตรวจสอบหลักฐานตามขอ 1 และอาคาร สถานที่ ทีข่ อจัดตัง้ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและพื้นฟู ใหเปนไปตามที่กฏหมายกําหนด
4. หากคําขอและเอกสารหลักฐานครบถวน อาคาร สถานที่ เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ใหผูรบั คําขอออกใบอนุญาต
จัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู หากตรวจสอบพบวามีขอใดไม
ถูกตองหรือครบถวนใหแจงผูข อรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหถูกตองครบถวน หากผูข อรับใบอนุญาตมิไดแกไขใหถูกตอง
ครบถวนภายในเวลาที่ผรู ับคําขอกําหนด ใหผูรับคําขอสั่งไมอนุญาต
5. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ใหมอี ายุ 1 ป
นับตั้งแตวันออกใบอนุญาต
หมายเหตุ
- กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูร ับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดาํ เนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ผูขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
-เจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
- ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอื จะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามทีร่ ะบุไวในคูมอื
ทั้งนี้จะสงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่พจิ ารณาแลวเสร็จ

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัด ถนนสวรรควถิ ี ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร : 056 803 532 – 5
E-mail : nakhonsawan@m-society.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 111 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
รับคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตใหตงั้ สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนา
และฟนฟู
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
ตรวจสอบขอเท็จจริง การดําเนินงาน พื้นที่ใชสอยของอาคาร
ที่ขออนุญาตจัดตัง้ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู
(หมายเหตุ: (1.ระยะเวลาขั้นตอนการออกตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 30 วัน 2. ระยะเวลาที่ผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไข 60 วัน ))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ดําเนินการขออนุญาตใหตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห
สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู และแจง
ผลการอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

90 วันทําการ

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

20 วันทําการ

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
นครสวรรค

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารยืนยันตัวตนของผูรบั ใบอนุญาต ผูดาํ เนินกิจการ ผูปกครอง
สวัสดิภาพ นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาพยาบาล พีเ่ ลี้ยง ผูแ ทน
นิติบุคคล ผูดาํ เนินกิจการแทน พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
2) สําเนาทะเบียนบาน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารยืนยันตัวตนของผูรบั ใบอนุญาต ผูดาํ เนินกิจการ ผูปกครอง
สวัสดิภาพ นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาพยาบาล พี่เลี้ยง ผูแ ทนนิตบิ คุ คล
ผูดําเนินกิจการแทน) พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
3) หนังสือเดินทาง
กองหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารยืนยันตัวตนของผูรบั ใบอนุญาต ผูดาํ เนินกิจการ
ผูปกครองสวัสดิภาพ นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาพยาบาล พี่เลี้ยง ผูแทน
นิติบุคคล ผูดาํ เนินกิจการแทน) กรณีเปนชาวตางชาติ พรอมนี้ใหรบั รองสําเนา
ถูกตองดวย)
4) ใบสําคัญการเปลีย่ นชือ่
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารยืนยันตัวตนของผูรบั ใบอนุญาต ผูดาํ เนินกิจการ
ผูปกครองสวัสดิภาพ นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาพยาบาล พี่เลี้ยง ผูแ ทน
นิติบุคคล ผูดาํ เนินกิจการแทน) กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล พรอมนี้ใหรับรอง
สําเนาถูกตองดวย)
5) หนังสือรับรองนิติบคุ คล
กรมการคาตางประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ

ลําดับ

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
หมายเหตุ (เอกสารยืนยันตัวตนของผูรบั ใบอนุญาต ผูดาํ เนินกิจการ ผูปกครอง
สวัสดิภาพ นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาพยาบาล พี่เลี้ยง ผูแ ทนนิตบิ ุคคล
ผูดําเนินกิจการแทน) กรณีจัดตั้งในรูปแบบ นิติบคุ คลพรอมนี้ใหรับรองสําเนา
ถูกตองดวย )
ทะเบียนสมรส
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารยืนยันตัวตนของผูรบั ใบอนุญาต ผูดาํ เนินกิจการ ผูปกครอง
สวัสดิภาพ นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาพยาบาล พี่เลี้ยง ผูแ ทนนิตบิ ุคคล
ผูดําเนินกิจการแทน) พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
กองหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผูร ับใบอนุญาต ผูดาํ เนินกิจการ ผูป กครองสวัสดิภาพ นักสังคม
สงเคราะหหรือนักจิตวิทยาพยาบาล พี่เลี้ยง ผูแ ทนนิตบิ คุ คล ผูดําเนินกิจการแทน
กรณีที่เปนชาวตางชาติ พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
จัดตั้งในฐานะบุคคลธรรมดา สําเนาวุฒิการศึกษาผูข อรับใบอนุญาต
กระทรวงศีกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (มีอายุไมตา่ํ กวายีส่ ิบปบริบรู ณ หากเปนผูดาํ เนินกิจการ หรือไมเปนผู
ดําเนินกิจการ ตองมีวฒ
ุ ิการศึกษาไมตา่ํ กวาการศึกษาภาคบังคับ พรอมนี้ใหรับรอง
สําเนาถูกตองดวย)
สําเนาวุฒิการศึกษาของผูปกครองสวัสดิภาพ
กระทรวงศีกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- ผูปกครองสวัสดิภาพ มีอายุไมตา่ํ กวายีส่ ิบหาปบริบรู ณและไมเกินหก
สิบหาปบริบูรณ สําเร็จการศึกษาและมีประสบการณ ดังนี้ ก)สําเร็จการศึกษาไม
ต่ํากวาปริญญาตรีทางดานสังคมสงเคราะห จิตวิทยา กฎหมาย แพทย หรือ
การศึกษา และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กมาแลวไมนอ ยกวาสามป หรือในกรณีที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาอื่น ตองเคยปฏิบัตงิ าน

ลําดับ

10)

11)

12)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
เกี่ยวกับเด็กมาแลวไมนอ ยกวาหาป ทัง้ นี้ โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ ข) กรณีสาํ เร็จการศึกษาต่าํ กวาปริญญาตรี ตองเคยปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงผูป กครองสวัสดิภาพ ของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูมาแลวไมนอยกวาหาป โดยมีหนังสือรับรอง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
พรอมนี้ใหรบั รองสําเนาถูกตองดวย)
สําเนาวุฒการศึกษาของนักสังคมสงเคราะห
กระทรวงศีกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ดา นสังคมสงเคราะหศาสตร
สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือดานอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได หรือไดรบั ปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ดานสังคมสงเคราะห
ศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือดานอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
สําเนาวุฒิการศึกษาของนักจิตวิทยา
กระทรวงศีกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ดานจิตวิทยาหรือดานอื่นที่
ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือไดรบั ปริญญาโท
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ดานจิตวิทยา หรือดานอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
สําเนาวุฒิการศึกษาของนักกายภาพบําบัด
กระทรวงศีกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ไดรับปริญญาตรี เทียบไดไมตา่ํ กวานี้ ดานกายภาพบําบัด หรือดานอื่น
ที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือไดรบั ปริญญาโท
เทียบไดไมต่ํากวานี้ ดานกายภาพบําบัด หรือดานอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได สําหรับสถานสงเคราะหที่รบั เด็กที่มคี วาม
พิการมาอยูในความปกครองดูแล พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
13) สําเนาวุฒิการศึกษาของพยาบาล
กระทรวงศีกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ดานการพยาบาลและไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือดานอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
14) สําเนาวุฒิการศึกษาของพี่เลี้ยง
กระทรวงศีกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ ม.ศ.3)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน ม.3 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้และมี
ความรูค วามสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ พรอมนี้ใหรบั รอง
สําเนาถูกตองดวย)
15) ใบรับรองแพทยพรอมผล x – ray ปอด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผูดาํ เนินกิจการ ผูป กครองสวัสดิภาพ นักสังคมสงเคราะหหรือ
นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด พยาบาล และพี่เลี้ยง)
16) รูปถายครึง่ ตัวหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกินหก
เดือน จํานวน 3 รูป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผูข อรับใบอนุญาต นักสังคมสงเคราะห หรือนักจิตวิทยา พยาบาล พี่
เลี้ยงเด็ก)
17) จัดตั้งในฐานะนิตบิ ุคคล เอกสารประกอบดวย สําเนาหนังสือการจัดตัง้ องคกร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เชน บริษัท มูลนิธิ สมาคม หางหุนสวนจํากัด สหกรณ ฯลฯ ทีร่ ะบุ
วัตถุประสงคการดําเนินงานสถานแรกรับ,สถานสงเคราะห,สถานคุมครองสวัสดิ
ภาพ และสถานพัฒนาและพื้นฟู )

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
18) หลักฐานการมอบอํานาจใหเปนผูแทนนิติบุคคล ผูปกครองสวัสดิภาพ และผู
ดําเนินกิจการแทน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 19) สําเนาวุฒิการศึกษาของผูแทนนิติบุคคล ผูดําเนินกิจการแทน
ผู
ปกครองสวัสดิภาพ นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา
นัก
กายภาพบําบัด พยาบาล และพี่เลี้ยง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ประกอบดวย ของ ผูแทนนิตบิ คุ คลและผูดาํ เนินกิจการแทน มีอายุไม
ต่ํากวายี่สบิ ปบริบูรณ และตองมีวฒ
ุ ิการศึกษาไมตา่ํ กวาการศึกษาภาคบังคับ
พรอมนี้ใหรบั รองสําเนาถูกตองดวย)
20) สําเนาวุฒิการศึกษาของผูปกครองสวัสดิภาพ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (มีอายุไมตา่ํ กวายีส่ ิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ สําเร็จ
การศึกษาและมีประสบการณ ดังนี้ ก)สําเร็จการศึกษาไมตา่ํ กวาปริญญาตรี
ทางดานสังคมสงเคราะห จิตวิทยา กฎหมาย แพทย หรือการศึกษา และเคย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กมาแลวไมนอยกวาสามป หรือในกรณีที่สาํ เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาอื่น ตองเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กมาแลว
ไมนอยกวาหาป ทั้งนี้ โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกีย่ วของ ข)กรณีสาํ เร็จ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ตองเคยปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูปกครองสวัสดิภาพ
ของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนา
และฟนฟูมาแลวไมนอยกวาหาป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
และตอง พรอมนี้ใหรบั รองสําเนาถูกตองดวย)
21) สําเนาวุฒิการศึกษาของนักสังคมสงเคราะห
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ดา นสังคมสงเคราะหศาสตร

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

กระทรวงศีกษาธิการ

กระทรวงศีกษาธิการ

กระทรวงศีกษาธิการ

ลําดับ

22)

23)

24)

25)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือดานอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได หรือไดรบั ปริญญาโท หรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้ ดานสังคมสงเคราะห
ศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือดานอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
สําเนาวุฒิการศึกษาของนักจิตวิทยา
กระทรวงศีกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ดานจิตวิทยาหรือดานอื่นที่
ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือไดรบั ปริญญาโท
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ดานจิตวิทยา หรือดานอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได พรอมนี้ใหสําเนาถูกตอง)
สําเนาวุฒิการศึกษาของนักกายภาพบําบัด
กระทรวงศีกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ไดรับปริญญาตรี เทียบไดไมตา่ํ กวานี้ ดานกายภาพบําบัด หรือดานอื่น
ที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือไดรบั ปริญญาโท
เทียบไดไมต่ํากวานี้ ดานกายภาพบําบัด หรือดานอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได สําหรับสถานสงเคราะหที่รบั เด็กที่มคี วาม
พิการมาอยูในความปกครองดูแล พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
สําเนาวุฒิการศึกษาของพยาบาล
กระทรวงศีกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ดานการพยาบาลและไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือดานอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได พรอมนี้ใหรับรองสําเนาถูกตองดวย)
สําเนาวุฒิการศึกษาของพี่เลี้ยง
กระทรวงศีกษาธิการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ(ม.ศ.3)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้และมี

ลําดับ

26)

27)

28)

29)

30)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
ความรูค วามสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ พรอมนี้ใหรบั รอง
สําเนาถูกตองดวย)
ใบรับรองแพทยพรอมผล x – ray ปอด
กรมการแพทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผูดาํ เนินกิจการแทน ผูป กครองสวัสดิภาพ นักสังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด พยาบาล และพี่เลี้ยง)
เอกสารที่เกี่ยวของ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่และอาคารที่จะ
ขออนุญาตจัดตัง้ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุม ครองสวัสดิภาพ
หรือสถานพัฒนาและฟนฟู ในกรณีที่สถานที่หรืออาคารเปนของผูอ ื่น ผูขอรับ
ใบอนุญาตจะตองมีหนังสือแสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของสถานที่หรือ
อาคารดวย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ แผนผังแสดงที่ตงั้ ของ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ
หรือสถานพัฒนาและฟนฟู
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ แบบแปลนแผนผังอาคารภายใน สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟู พรอมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการใช
สอยอาคารและหองตาง ๆ ทุกหอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟู
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ

ลําดับ
31)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ ภาพถายการใชสอยอาคาร และหองตาง ๆ ทุกหอง ทัง้ ภายนอกและภายใน
พรอมภาพถายปายชือ่ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ
หรือสถานพัฒนาและฟนฟู
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1) ค า ธรรม เนี ย มใบอนุ ญ าต ตามกฎกระทรวง กํ า หนดอั ต รา คาธรรมเนียม 100 บาท
คาธรรมเนียมสําหรับการจัดตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน พ.ศ.2548
(หมายเหตุ: (เมื่อไดรับการตรวจเอกสารผานเรียบรอยแลวจะเขียนคํา
ขอใหตงั้ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟนฟู))
2) ค า ธรรม เนี ย มใบอนุ ญ าต ตามกฎกระทรวง กํ า หนดอั ต รา คาธรรมเนียม 200 บาท
คาธรรมเนียมสําหรับการจัดตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน พ.ศ.2548
(หมายเหตุ: (เมื่อไดรับใบอนุญาตจะจายเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตให
ตั้ง))
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) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู
(หมายเหตุ: -)
2) - กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุม ครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู พ.ศ. 2549
(หมายเหตุ: (เปนหลักเกณฑประกอบการจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุม ครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟนฟู))
3) ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวย วิธีการดําเนินงานของสถานแรกรับ
สถานสงเคราะห สถานคุม ครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู พ.ศ. 2547
(หมายเหตุ: (เปนระเบียบประกอบการจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟนฟู))
4) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการแตงตัง้ หรือถอดถอนผูป กครองสวัสดิภาพของสถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟน ฟู พ.ศ. 2549
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้า หน้าท ี

ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตใหตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห
สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู พ.ศ. 2549
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแตงตั้งหรือถอดถอนผูปกครองสวัสดิภาพของสถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู พ.ศ. 2549
3) พ.ร.บ. คุม ครองเด็ก พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวย วิธีการดําเนินงานของสถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุม ครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู พ.ศ. 2549
ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
พื้นที่ใหบริการ : สวนกลาง, สวนภูมิภาค
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 1
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน: ารขอรับใบอนุญาตใหตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟนฟู สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครสวรรค
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพรคูมือ: -

