
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบอนุญำตใหต้ ัง้สถำนแรกรบั สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครอง

สวสัดภิำพ และสถำนพฒันำและฟ้ืนฟู 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัดนครรำชสมีำ กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เตรยีมเอกสำรในกำรด ำเนนิกำรจัดตัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ูตำม

รำยกำรที ่15 

 

2. ในกรณีสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ูตัง้อยูใ่นเขตกรงุเทพมหำนคร หรอื

เขตตดิตอ่ตัง้แตส่องจังหวัดขึน้ไปใหย้ืน่ค ำขอตอ่ปลดักระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย ์ส ำหรับจังหวัดอืน่ให ้

ยืน่ค ำขอตอ่ผูว้ำ่รำชกำรจังหวัด 

 

3. เมือ่ไดรั้บค ำขอจัดตัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ูเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ

หลักฐำนตำมขอ้ 1 และอำคำร สถำนที ่ทีข่อจัดตัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและ

พืน้ฟ ูใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฏหมำยก ำหนด 

 

4. หำกค ำขอและเอกสำรหลักฐำนครบถว้น อำคำร สถำนที ่เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ใหผู้รั้บค ำขอออกใบอนุญำตจัดตัง้

สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ูหำกตรวจสอบพบวำ่มขีอ้ใดไมถ่กูตอ้งหรอื

ครบถว้นใหแ้จง้ผูข้อรับใบอนุญำตด ำเนนิกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น หำกผูข้อรับใบอนุญำตมไิดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้นภำยใน

เวลำทีผู่รั้บค ำขอก ำหนด ใหผู้รั้บค ำขอสัง่ไมอ่นุญำต 

 

5. ใบอนุญำตจัดตัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ูใหม้อีำย ุ1 ปี นับตัง้แต่

วันออกใบอนุญำต 

 

หมำยเหต ุ

 

- กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค ำ

ขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพรอ่งและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนรว่มกันพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ ืน่ค ำขอ

ด ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผูข้อจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอ

และเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

 

-เจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำร

เพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื 

 

ทัง้นี้จะสง่ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับจำกวันทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กรมกจิกำรเด็กและเยำวชน อำคำร 3 ชัน้บรเิวณชัน้ 2 ถนนนคิม
มักกะสนั แขวงมกักะสนั เขตรำชเทว ีกรงุเทพมหำนคร/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด
นครรำชสมีำ 

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



ถนนมหำดไทย ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง จังหวัดนครรำชสมีำ 
30000   
โทรศพัท ์044-241079 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 111 วันท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค ำขอรับใบอนุญำตจัดตัง้ตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำร
ประกอบกำรขอรับใบอนุญำตใหต้ัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์
สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ู

 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนพัฒนำสงัคม

และควำมมั่นคงของ
มนุษยจั์งหวัด
นครรำชสมีำ 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ กำรด ำเนนิงำน พืน้ทีใ่ชส้อยของอำคำรที่

ขออนุญำตจัดตัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครอง
สวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ู
(หมำยเหต:ุ (1.ระยะเวลำขัน้ตอนกำรออกตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
30 วัน                         2. ระยะเวลำทีผู่ย้ ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำร
แกไ้ข 60 วัน ))  

90 วันท ำกำร ส ำนักงำนพัฒนำสงัคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษยจั์งหวัด
นครรำชสมีำ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ด ำเนนิกำรขออนุญำตใหต้ัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำน
คุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ูและแจง้ผลกำร

อนุญำต 
(หมำยเหต:ุ -)  

20 วันท ำกำร ส ำนักงำนพัฒนำสงัคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษยจั์งหวัด

นครรำชสมีำ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรยนืยันตัวตนของผูรั้บใบอนุญำต ผูด้ ำเนนิกจิกำร ผู ้
ปกครองสวัสดภิำพ นักสงัคมสงเครำะหห์รอืนักจติวทิยำพยำบำล พีเ่ลีย้ง 
ผูแ้ทนนติบิคุคล ผูด้ ำเนนิกจิกำรแทน พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้ง

ดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรยนืยันตัวตนของผูรั้บใบอนุญำต ผูด้ ำเนนิกจิกำร ผู ้
ปกครองสวัสดภิำพ นักสงัคมสงเครำะหห์รอืนักจติวทิยำพยำบำล พีเ่ลีย้ง 
ผูแ้ทนนติบิคุคล ผูด้ ำเนนิกจิกำรแทน) พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้ง

ดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรยนืยันตัวตนของผูรั้บใบอนุญำต ผูด้ ำเนนิกจิกำร ผู ้
ปกครองสวัสดภิำพ นักสงัคมสงเครำะหห์รอืนักจติวทิยำพยำบำล พีเ่ลีย้ง 
ผูแ้ทนนติบิคุคล ผูด้ ำเนนิกจิกำรแทน) กรณีเป็นชำวตำ่งชำต ิพรอ้มนี้ให ้

รับรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

กองหนังสอืเดนิทำง 

4) 
 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรยนืยันตัวตนของผูรั้บใบอนุญำต ผูด้ ำเนนิกจิกำร ผู ้
ปกครองสวัสดภิำพ นักสงัคมสงเครำะหห์รอืนักจติวทิยำพยำบำล พีเ่ลีย้ง 
ผูแ้ทนนติบิคุคล ผูด้ ำเนนิกจิกำรแทน) กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่ - สกลุ พรอ้ม

นี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรยนืยันตัวตนของผูรั้บใบอนุญำต ผูด้ ำเนนิกจิกำร ผู ้
ปกครองสวัสดภิำพ นักสงัคมสงเครำะหห์รอืนักจติวทิยำพยำบำล พีเ่ลีย้ง 
ผูแ้ทนนติบิคุคล ผูด้ ำเนนิกจิกำรแทน) กรณีจัดตัง้ในรปูแบบนติบิคุคล

พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย ) 

กรมกำรคำ้ตำ่งประเทศ 

6) 
 

ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(เอกสำรยนืยันตัวตนของผูรั้บใบอนุญำต ผูด้ ำเนนิกจิกำร ผู ้
ปกครองสวัสดภิำพ นักสงัคมสงเครำะหห์รอืนักจติวทิยำพยำบำล พีเ่ลีย้ง 
ผูแ้ทนนติบิคุคล ผูด้ ำเนนิกจิกำรแทน) พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้ง

ดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

7) 
 

ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ของผูรั้บใบอนุญำต ผูด้ ำเนนิกจิกำร ผูป้กครองสวัสดภิำพ 
นักสงัคมสงเครำะหห์รอืนักจติวทิยำพยำบำล พีเ่ลีย้ง ผูแ้ทนนติบิคุคล ผู ้
ด ำเนนิกจิกำรแทน กรณีทีเ่ป็นชำวตำ่งชำต ิพรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำ

ถกูตอ้งดว้ย) 

กองหนังสอืเดนิทำง 

8) 

 

จดัต ัง้ในฐำนะบุคคลธรรมดำ ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำผูข้อรบั

ใบอนุญำต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(มอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ยีส่บิปีบรบิรูณ์ หำกเป็นผูด้ ำเนนิกจิกำร 
หรอืไมเ่ป็นผูด้ ำเนนิกจิกำร ตอ้งมวีฒุกิำรศกึษำไมต่ ่ำกวำ่กำรศกึษำภำค

บังคบั พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

กระทรวงศกีษำธกิำร 

9) 

 

ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำของผูป้กครองสวสัดภิำพ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(- ผูป้กครองสวัสดภิำพ มอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ยีส่บิหำ้ปีบรบิรูณแ์ละ
ไมเ่กนิหกสบิหำ้ปีบรบิรูณ์ ส ำเร็จกำรศกึษำและมปีระสบกำรณ์ ดังนี ้ก)
ส ำเร็จกำรศกึษำไมต่ ่ำกวำ่ปรญิญำตรทีำงดำ้นสงัคมสงเครำะห ์จติวทิยำ 

กฎหมำย แพทย ์หรอืกำรศกึษำ และเคยปฏบิัตงิำนเกีย่วกับเดก็มำแลว้ไม่
นอ้ยกวำ่สำมปี หรอืในกรณีทีส่ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรหีรอื
เทยีบเทำ่ในสำขำอืน่ ตอ้งเคยปฏบิัตงิำนเกีย่วกบัเดก็มำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่

หำ้ปี ทัง้นี ้โดยมหีนังสอืรับรองจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ข) กรณีส ำเร็จ
กำรศกึษำต ่ำกวำ่ปรญิญำตร ีตอ้งเคยปฏบิัตหินำ้ทีใ่นต ำแหน่งผูป้กครอง
สวัสดภิำพ ของสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ 

หรอืสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟมูำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่หำ้ปี โดยมหีนังสอืรับรอง
จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

กระทรวงศกีษำธกิำร 

10) 

 

ส ำเนำวุฒกำรศกึษำของนกัสงัคมสงเครำะห ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กระทรวงศกีษำธกิำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ไดรั้บปรญิญำตร ีหรอืเทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี้ดำ้นสงัคม

สงเครำะหศ์ำสตร ์สงัคมวทิยำ จติวทิยำ หรอืดำ้นอืน่ที ่ก.พ.ก ำหนดวำ่ใช ้

เป็นคณุสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้หรอืไดรั้บปรญิญำโทหรอืเทยีบ
ไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี ้ดำ้นสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร ์สงัคมวทิยำ จติวทิยำ หรอื

ดำ้นอืน่ที ่ก.พ.ก ำหนดวำ่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้
พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

11) 
 

ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำของนกัจติวทิยำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ไดรั้บปรญิญำตร ีหรอืเทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี้ ดำ้นจติวทิยำหรอื
ดำ้นอืน่ที ่ก.พ. ก ำหนดวำ่ใชเ้ป็นคณุสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

หรอืไดรั้บปรญิญำโท หรอืเทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี ้ดำ้นจติวทิยำ หรอืดำ้นอืน่
ที ่ก.พ.ก ำหนดวำ่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด ้พรอ้มนี้ให ้
รับรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

กระทรวงศกีษำธกิำร 

12) 

 

ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำของนกักำยภำพบ ำบดั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ไดรั้บปรญิญำตร ีเทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี ้ดำ้นกำยภำพบ ำบัด 

หรอืดำ้นอืน่ที ่ก.พ.ก ำหนดวำ่ใชเ้ป็นคณุสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้
หรอืไดรั้บปรญิญำโท เทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี้ ดำ้นกำยภำพบ ำบัด หรอืดำ้น
อืน่ที ่ก.พ.ก ำหนดวำ่ใชเ้ป็นคณุสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด ้ส ำหรับ

สถำนสงเครำะหท์ีรั่บเด็กทีม่คีวำมพกิำรมำอยูใ่นควำมปกครองดแูล 
พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

กระทรวงศกีษำธกิำร 

13) 
 

ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำของพยำบำล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ไดรั้บปรญิญำตร ีหรอืเทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี้ ดำ้นกำรพยำบำล
และไดรั้บใบอนุญำตประกอบวชิำชพีสำขำกำรพยำบำล หรอืดำ้นอืน่ที ่

ก.พ.ก ำหนดวำ่ใชเ้ป็นคณุสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด ้พรอ้มนี้ให ้
รับรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

กระทรวงศกีษำธกิำร 

14) 
 

ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำของพีเ่ลีย้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ไดรั้บประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้สำยสำมัญ 
ม.ศ.3) หรอืประกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนตน้ ม.3  หรอืเทยีบไดไ้มต่ ่ำ

กวำ่นี้และมคีวำมรูค้วำมสำมำรถและเหมำะสมในกำรปฏบิัตงิำนในหนำ้ที ่
พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

กระทรวงศกีษำธกิำร 

15) 
 

ใบรบัรองแพทยพ์รอ้มผล x – ray ปอด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ของผูด้ ำเนนิกจิกำร ผูป้กครองสวัสดภิำพ นักสงัคม
สงเครำะหห์รอืนักจติวทิยำ นักกำยภำพบ ำบดั พยำบำล และพีเ่ลีย้ง) 

- 

16) 
 

รูปถำ่ยครึง่ตวัหนำ้ตรง ไมส่วมหมวก ขนำด 2 นิว้ ซึง่ถำ่ยมำแลว้ไม่
เกนิหกเดอืน จ ำนวน 3 รูป 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ผูข้อรับใบอนุญำต นักสงัคมสงเครำะห ์หรอืนักจติวทิยำ 
พยำบำล พีเ่ลีย้งเดก็) 

- 

17) 
 

จดัต ัง้ในฐำนะนติบุิคคล เอกสำรประกอบดว้ย ส ำเนำหนงัสอืกำร
จดัต ัง้องคก์ร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(เชน่ บรษัิท มลูนธิ ิสมำคม หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สหกรณ์ ฯลฯ 

ทีร่ะบวัุตถปุระสงคก์ำรด ำเนนิงำนสถำนแรกรับ,สถำนสงเครำะห,์สถำน
คุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและพืน้ฟ ู) 

18) 
 

หลกัฐำนกำรมอบอ ำนำจใหเ้ป็นผูแ้ทนนติบิุคคล ผูป้กครองสวสัด ิ
ภำพ และผูด้ ำเนนิกจิกำรแทน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

19) 

 

ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำของผูแ้ทนนติบุิคคล ผูด้ ำเนนิกจิกำรแทน ผู ้

ปกครองสวสัดภิำพ นกัสงัคมสงเครำะหห์รอืนกัจติวทิยำ นกั
กำยภำพบ ำบดั พยำบำล และพีเ่ลีย้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ประกอบดว้ย ของ ผูแ้ทนนติบิคุคลและผูด้ ำเนนิกจิกำรแทน 
มอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ยีส่บิปีบรบิรูณ์ และตอ้งมวีฒุกิำรศกึษำไมต่ ่ำกวำ่

กำรศกึษำภำคบังคับ พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

กระทรวงศกีษำธกิำร 

20) 

 

ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำของผูป้กครองสวสัดภิำพ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(มอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ยีส่บิหำ้ปีบรบิรูณ์และไมเ่กนิหกสบิหำ้ปี
บรบิรูณ์ ส ำเร็จกำรศกึษำและมปีระสบกำรณ์ ดังนี ้ก)ส ำเร็จกำรศกึษำไม่
ต ่ำกวำ่ปรญิญำตรทีำงดำ้นสงัคมสงเครำะห ์จติวทิยำ กฎหมำย แพทย ์

หรอืกำรศกึษำ และเคยปฏบิัตงิำนเกีย่วกับเด็กมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สำมปี 
หรอืในกรณีทีส่ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่ในสำขำอืน่ 
ตอ้งเคยปฏบิัตงิำนเกีย่วกับเด็กมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่หำ้ปี ทัง้นี้ โดยมี

หนังสอืรับรองจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ข)กรณีส ำเร็จกำรศกึษำต ่ำกวำ่
ปรญิญำตร ีตอ้งเคยปฏบิัตหินำ้ทีใ่นต ำแหน่งผูป้กครองสวัสดภิำพของ
สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ หรอืสถำน

พัฒนำและฟ้ืนฟมูำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่หำ้ปี โดยมหีนังสอืรับรองจำก
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งและตอ้ง พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

กระทรวงศกีษำธกิำร 

21) 
 

ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำของนกัสงัคมสงเครำะห ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ไดรั้บปรญิญำตร ีหรอืเทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี้ดำ้นสงัคม
สงเครำะหศ์ำสตร ์สงัคมวทิยำ จติวทิยำ หรอืดำ้นอืน่ที ่ก.พ.ก ำหนดวำ่ใช ้

เป็นคณุสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้หรอืไดรั้บปรญิญำโท หรอื
เทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี้ ดำ้นสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร ์สงัคมวทิยำ จติวทิยำ 
หรอืดำ้นอืน่ที ่ก.พ.ก ำหนดวำ่ใชเ้ป็นคณุสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

กระทรวงศกีษำธกิำร 

22) 
 

ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำของนกัจติวทิยำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ไดรั้บปรญิญำตร ีหรอืเทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี้ ดำ้นจติวทิยำหรอื
ดำ้นอืน่ที ่ก.พ. ก ำหนดวำ่ใชเ้ป็นคณุสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้
หรอืไดรั้บปรญิญำโท หรอืเทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี ้ดำ้นจติวทิยำ หรอืดำ้นอืน่

ที ่ก.พ.ก ำหนดวำ่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด ้ พรอ้มนี้
ใหส้ ำเนำถกูตอ้ง) 

กระทรวงศกีษำธกิำร 

23) 
 

ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำของนกักำยภำพบ ำบดั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ไดรั้บปรญิญำตร ีเทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี ้ดำ้นกำยภำพบ ำบัด 
หรอืดำ้นอืน่ที ่ก.พ.ก ำหนดวำ่ใชเ้ป็นคณุสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

กระทรวงศกีษำธกิำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หรอืไดรั้บปรญิญำโท เทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี้ ดำ้นกำยภำพบ ำบัด หรอืดำ้น

อืน่ที ่ก.พ.ก ำหนดวำ่ใชเ้ป็นคณุสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด ้ส ำหรับ
สถำนสงเครำะหท์ีรั่บเด็กทีม่คีวำมพกิำรมำอยูใ่นควำมปกครองดแูล 
พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

24) 

 

ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำของพยำบำล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ไดรั้บปรญิญำตร ีหรอืเทยีบไดไ้มต่ ่ำกวำ่นี้ ดำ้นกำรพยำบำล

และไดรั้บใบอนุญำตประกอบวชิำชพีสำขำกำรพยำบำล หรอืดำ้นอืน่ที ่
ก.พ.ก ำหนดวำ่ใชเ้ป็นคณุสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนีไ้ด ้พรอ้มนี้ให ้
รับรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

กระทรวงศกีษำธกิำร 

25) 

 

ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำของพีเ่ลีย้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ไดรั้บประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้สำยสำมัญ

(ม.ศ.3) หรอืประกำศนียบัตรมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3 หรอืเทยีบไดไ้ม่
ต ่ำกวำ่นี้และมคีวำมรูค้วำมสำมำรถและเหมำะสมในกำรปฏบิัตงิำนใน
หนำ้ที ่พรอ้มนี้ใหรั้บรองส ำเนำถกูตอ้งดว้ย) 

กระทรวงศกีษำธกิำร 

26) 

 

ใบรบัรองแพทยพ์รอ้มผล x – ray ปอด 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ของผูด้ ำเนนิกจิกำรแทน ผูป้กครองสวัสดภิำพ นักสงัคม

สงเครำะหห์รอืนักจติวทิยำ นักกำยภำพบ ำบดั พยำบำล และ   พีเ่ลีย้ง) 

กรมกำรแพทย ์

27) 

 

เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธ ิห์รอืสทิธใินสถำนที่

และอำคำรทีจ่ะขออนุญำตจดัต ัง้ สถำนแรกรบั สถำนสงเครำะห ์
สถำนคุม้ครองสวสัดภิำพ หรอืสถำนพฒันำและฟ้ืนฟู ในกรณีที่
สถำนทีห่รอือำคำรเป็นของผูอ้ ืน่ ผูข้อรบัใบอนญุำตจะตอ้งมี

หนงัสอืแสดงวำ่ไดร้บัควำมยนิยอมจำกเจำ้ของสถำนทีห่รอือำคำร
ดว้ย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

28) 
 

แผนผงัแสดงทีต่ ัง้ของ สถำนแรกรบั สถำนสงเครำะห ์สถำน
คุม้ครองสวสัดภิำพ หรอืสถำนพฒันำและฟ้ืนฟู 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

29) 

 

แบบแปลนแผนผงัอำคำรภำยใน สถำนแรกรบั สถำนสงเครำะห ์

สถำนคุม้ครองสวสัดภิำพ หรอืสถำนพฒันำและฟ้ืนฟู พรอ้มระบุ
รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรใชส้อยอำคำรและหอ้งตำ่ง ๆ ทกุหอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

30) 
 

ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบักำรด ำเนนิงำนของสถำนแรกรบั สถำน
สงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวสัดภิำพ หรอืสถำนพฒันำและฟ้ืนฟู 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

31) 

 

ภำพถำ่ยกำรใชส้อยอำคำร และหอ้งตำ่ง ๆ ทกุหอ้ง ท ัง้ภำยนอก

และภำยใน พรอ้มภำพถำ่ยป้ำยชือ่สถำนแรกรบั สถำนสงเครำะห ์
สถำนคุม้ครองสวสัดภิำพ หรอืสถำนพฒันำและฟ้ืนฟู 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค่ำธรรม เนียมใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวงก ำหนดอ ัตรำ

คำ่ธรรมเนยีมส ำหรบักำรจดัต ัง้สถำนรองรบัเด็กเอกชน พ.ศ.2548 
(หมำยเหต:ุ (เมือ่ไดรั้บกำรตรวจเอกสำรผ่ำนเรยีบรอ้ยแลว้จะเขยีนค ำ
ขอใหต้ัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และ
สถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ)ู)  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 

  
 

2) ค่ำธรรม เนียมใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวงก ำหนดอ ัตรำ

คำ่ธรรมเนยีมส ำหรบักำรจดัต ัง้สถำนรองรบัเด็กเอกชน พ.ศ.2548 
(หมำยเหต:ุ (เมือ่ไดรั้บใบอนุญำตจะจ่ำยเงนิคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตให ้
ตัง้))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัดนครรำชสมีำ 
(หมำยเหต:ุ (ถนนมหำดไทย ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง จังหวัดนครรำชสมีำ 30000 

โทรศพัท ์044-241079 โทรสำร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th))  

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) ค ำขอรับใบอนุญำตจัดตัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) - กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรขอรับใบอนุญำตจัดตัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์
สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ูพ.ศ. 2549 

(หมำยเหต:ุ (เป็นหลักเกณฑป์ระกอบกำรจัดตัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำน
พัฒนำและฟ้ืนฟ)ู)  

3) ระเบยีบกระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย ์วำ่ดว้ย วธิกีำรด ำเนนิงำนของสถำนแรกรับ  สถำน
สงเครำะห ์ สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ูพ.ศ. 2547 
(หมำยเหต:ุ (เป็นระเบยีบประกอบกำรจัดตัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำน
พัฒนำและฟ้ืนฟ)ู)  

4) กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรแตง่ตัง้หรอืถอดถอนผูป้กครองสวัสดภิำพของสถำนแรก
รับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ูพ.ศ. 2549 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

 

หมำยเหต ุ- 



ชือ่กระบวนงำน: กำรขอรับใบอนุญำตใหต้ัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมกจิกำรเด็กและเยำวชน กรมกจิกำรเด็กและเยำวชน กรมกจิกำรเด็กและเยำวชน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรขอรับใบอนุญำตจัดตัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำน
คุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ูพ.ศ. 2549  
  

2)กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรแตง่ตัง้หรอืถอดถอนผูป้กครองสวัสดภิำพของสถำนแรกรับ สถำน
สงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ูพ.ศ. 2549  
  

3)ระเบยีบกระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย ์วำ่ดว้ย วธิกีำรด ำเนนิงำนของสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์
สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟ ูพ.ศ. 2549  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นภมูภิำค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 1 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขอรับใบอนุญำตใหต้ัง้สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห ์สถำนคุม้ครองสวัสดภิำพ และสถำน

พัฒนำและฟ้ืนฟ ู
 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนยก์ลำงขอ้มลูคู่มอืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


