คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตใหตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถาน
พัฒนาและฟนฟู
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับใบอนุญาตใหตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนา
และฟนฟู
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห
สถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟูพ.ศ. 2549
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการแตงตั้งหรือถอดถอนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรก
รับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟูพ.ศ. 2549
3) พ.ร.บ. คุมครองเด็กพ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยวิธีการดําเนินงานของสถานแรกรับสถาน
สงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟูพ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 1
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับใบอนุญาตใหตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและ
สถานพัฒนาและฟนฟูสนง.พมจ.สตูล
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาคาร 3 ชั้นบริเวณชั้น 2 ถนนนิคมมักกะสันแขวงมักกะสันเขต
ราชเทวีกรุงเทพมหานคร/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูลณศาลากลางจังหวัดสตูล/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เตรียมเอกสารในการดําเนินการจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถาน
พัฒนาและฟนฟูตามรายการที่ 15
2. ในกรณีสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟูตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตติดตอตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไปใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยสําหรับจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอตอผูวาราชการจังหวัด
3. เมื่อไดรับคําขอจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟู
เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานตามขอ 1 และอาคารสถานที่ที่ขอจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิ
ภาพและสถานพัฒนาและพื้นฟูใหเปนไปตามที่กฏหมายกําหนด
4. หากคําขอและเอกสารหลักฐานครบถวนอาคารสถานที่เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดใหผูรับคําขอออก
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟูหากตรวจสอบพบวามี
ขอใดไมถูกตองหรือครบถวนใหแจงผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหถูกตองครบถวนหากผูขอรับใบอนุญาตมิไดแกไข
ใหถูกตองครบถวนภายในเวลาที่ผูรับคําขอกําหนดใหผูรับคําขอสั่งไมอนุญาต
5. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟูใหมีอายุ 1
ปนับตั้งแตวันออกใบอนุญาต
หมายเหตุ- กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/
เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน
พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดผูขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
-เจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
- ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือ
ทั้ ง นี้ จ ะส ง ผลการพิ จ ารณาให ผู ยื่ น คํ า ขอทราบภายใน 7 วั น นั บ จากวั น ที่ พิ จ ารณาแล ว เสร็ จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง 1 วันทําการ
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตใหตั้งสถานแรกรับ
สถานสงเคราะหสถาน
คุมครองสวัสดิภาพและ
สถานพัฒนาและฟนฟู

การพิจารณา

ตรวจสอบขอเท็จจริงการ
ดําเนินงานพื้นที่ใชสอยของ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

90 วันทํา
การ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

หมายเหตุ
-

(1.ระยะเวลา
ขั้นตอนการออก

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

อาคารที่ขออนุญาตจัดตั้ง
สถานแรกรับสถาน
สงเคราะหสถานคุมครอง
สวัสดิภาพและสถานพัฒนา
และฟนฟู
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

ดําเนินการขออนุญาตใหตั้ง
สถานแรกรับสถาน
สงเคราะหสถานคุมครอง
สวัสดิภาพและสถานพัฒนา
และฟนฟูและแจงผลการ
อนุญาต

20 วันทํา
การ

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

หมายเหตุ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 30 วัน
2. ระยะเวลาที่ผู
ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแกไข
60 วัน )
-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 111 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(เอกสารยืนยัน
ประชาชน
ตัวตนของผูร ับ
ใบอนุญาตผูดําเนิน
กิจการผูปกครอง
สวัสดิภาพนัก
สังคมสงเคราะห
1)
หรือนักจิตวิทยา
พยาบาลพี่เลี้ยง
ผูแทนนิติบุคคลผู
ดําเนินกิจการแทน
พรอมนี้ใหรับรอง
สําเนาถูกตองดวย)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(เอกสารยืนยัน
บาน
ตัวตนของผูรับ
2)
ใบอนุญาตผูดําเนิน
กิจการผูปกครอง
สวัสดิภาพนัก

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง 0

1

ฉบับ

ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

3)

4)

5)

หนังสือรับรองนิติ กรมการคา
บุคคล
ตางประเทศ

หมายเหตุ
สังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยา
พยาบาลพี่เลี้ยง
ผูแทนนิติบุคคลผู
ดําเนินกิจการ
แทน) พรอมนี้ให
รับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
(เอกสารยืนยัน
ตัวตนของผูรับ
ใบอนุญาตผูดําเนิน
กิจการผูปกครอง
สวัสดิภาพนัก
สังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยา
พยาบาลพี่เลี้ยง
ผูแทนนิติบุคคลผู
ดําเนินกิจการ
แทน) กรณีเปน
ชาวตางชาติพรอม
นี้ใหรับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
(เอกสารยืนยัน
ตัวตนของผูรับ
ใบอนุญาตผูดําเนิน
กิจการผูปกครอง
สวัสดิภาพนัก
สังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยา
พยาบาลพี่เลี้ยง
ผูแทนนิติบุคคลผู
ดําเนินกิจการ
แทน) กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ - สกุล
พรอมนี้ใหรับรอง
สําเนาถูกตองดวย)
(เอกสารยืนยัน
ตัวตนของผูรับ

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ทะเบียนสมรส

6)

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
ใบอนุญาตผูดําเนิน
กิจการผูปกครอง
สวัสดิภาพนัก
สังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยา
พยาบาลพี่เลี้ยง
ผูแทนนิติบุคคลผู
ดําเนินกิจการ
แทน) กรณีจัดตั้ง
ในรูปแบบนิติ
บุคคลพรอมนี้ให
รับรองสําเนา
ถูกตองดวย )
(เอกสารยืนยัน
ตัวตนของผูรับ
ใบอนุญาตผูดําเนิน
กิจการผูปกครอง
สวัสดิภาพนัก
สังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยา
พยาบาลพี่เลี้ยง
ผูแทนนิติบุคคลผู
ดําเนินกิจการ
แทน) พรอมนี้ให
รับรองสําเนา
ถูกตองดวย)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ใบอนุญาตการ
กองหนังสือเดินทาง 0
1
ฉบับ
(ของผูรับ
ทํางานในประเทศ
ใบอนุญาตผูดําเนิน
กิจการผูปกครอง
สวัสดิภาพนัก
1)
สังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยา
พยาบาลพี่เลี้ยง
ผูแทนนิติบุคคลผู
ดําเนินกิจการแทน

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

จัดตั้งในฐานะ
กระทรวงศีกษาธิ
บุคคลธรรมดา
การ
สําเนาวุฒิ
การศึกษาผูขอรับ
ใบอนุญาต

0

1

ฉบับ

สําเนาวุฒิ
การศึกษาของ
ผูปกครองสวัสดิ
ภาพ

0

1

ฉบับ

2)

3)

กระทรวงศีกษาธิ
การ

หมายเหตุ
กรณีที่เปน
ชาวตางชาติพรอม
นี้ใหรับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
(มีอายุไมต่ํากวา
ยี่สิบปบริบูรณหาก
เปนผูดําเนิน
กิจการหรือไมเปน
ผูดําเนินกิจการ
ตองมีวุฒิการศึกษา
ไมต่ํากวา
การศึกษาภาค
บังคับพรอมนี้ให
รับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
(- ผูปกครองสวัสดิ
ภาพมีอายุไมต่ํา
กวายี่สิบหาป
บริบูรณและไมเกิน
หกสิบหาปบริบูรณ
สําเร็จการศึกษา
และมี
ประสบการณ
ดังนี้ก)สําเร็จ
การศึกษาไมต่ํา
กวาปริญญาตรี
ทางดานสังคม
สงเคราะหจิตวิทยา
กฎหมายแพทย
หรือการศึกษาและ
เคยปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเด็กมาแลว
ไมนอยกวาสามป
หรือในกรณีที่
สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทาใน
สาขาอื่นตองเคย

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

สําเนาวุฒ
กระทรวงศีกษาธิ
การศึกษาของนัก การ
สังคมสงเคราะห

4)

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เด็กมาแลวไมนอย
กวาหาปทั้งนี้โดยมี
หนังสือรับรองจาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของข) กรณี
สําเร็จการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรีตอง
เคยปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงผูปกครอง
สวัสดิภาพของ
สถานแรกรับสถาน
สงเคราะหสถาน
คุมครองสวัสดิภาพ
หรือสถานพัฒนา
และฟนฟูมาแลวไม
นอยกวาหาปโดยมี
หนังสือรับรองจาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
พรอมนี้ใหรับรอง
สําเนาถูกตองดวย)
(ไดรับปริญญาตรี
หรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ดานสังคม
สงเคราะหศาสตร
สังคมวิทยา
จิตวิทยาหรือดาน
อื่นที่ก.พ.กําหนด
วาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดหรือไดรับ
ปริญญาโทหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้
ดานสังคม
สงเคราะหศาสตร
สังคมวิทยา

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

สําเนาวุฒิ
การศึกษาของ
นักจิตวิทยา

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กระทรวงศีกษาธิ
การ

0

1

ฉบับ

สําเนาวุฒิ
กระทรวงศีกษาธิ
การศึกษาของนัก การ
กายภาพบําบัด

0

1

ฉบับ

5)

6)

หมายเหตุ
จิตวิทยาหรือดาน
อื่นที่ก.พ.กําหนด
วาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดพรอมนี้ให
รับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
(ไดรับปริญญาตรี
หรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ดานจิตวิทยา
หรือดานอื่นที่ก.พ.
กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดหรือไดรับ
ปริญญาโทหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้
ดานจิตวิทยาหรือ
ดานอื่นที่ก.พ.
กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดพรอมนี้ให
รับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
(ไดรับปริญญาตรี
เทียบไดไมต่ํากวานี้
ดาน
กายภาพบําบัด
หรือดานอื่นที่ก.พ.
กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดหรือไดรับ
ปริญญาโทเทียบได
ไมต่ํากวานี้ดาน
กายภาพบําบัด

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

สําเนาวุฒิ
การศึกษาของ
พยาบาล

กระทรวงศีกษาธิ
การ

0

1

ฉบับ

สําเนาวุฒิ
การศึกษาของพี่
เลี้ยง

กระทรวงศีกษาธิ
การ

0

1

ฉบับ

7)

8)

หมายเหตุ
หรือดานอื่นที่ก.พ.
กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดสําหรับสถาน
สงเคราะหที่รับเด็ก
ที่มีความพิการมา
อยูในความ
ปกครองดูแลพรอม
นี้ใหรับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
(ไดรับปริญญาตรี
หรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ดานการ
พยาบาลและไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
สาขาการพยาบาล
หรือดานอื่นที่ก.พ.
กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดพรอมนี้ให
รับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
(ไดรับ
ประกาศนียบัตร
ประโยค
มัธยมศึกษา
ตอนตนสายสามัญ
ม.ศ.3) หรือ
ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษา
ตอนตนม.3 หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้
และมีความรู
ความสามารถและ
เหมาะสมในการ

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ใบรับรองแพทย พรอมผล x – ray
ปอด

1

0

ฉบับ

รูปถายครึ่งตัว
หนาตรงไมสวม
หมวกขนาด 2
10)
นิ้วซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน
จํานวน 3 รูป
จัดตั้งในฐานะนิติ บุคคลเอกสาร
ประกอบดวย
สําเนาหนังสือการ
จัดตั้งองคกร
11)

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หลักฐานการมอบ อํานาจใหเปน
ผูแทนนิติบุคคล
ผูปกครองสวัสดิ
12)
ภาพและผูดําเนิน
กิจการแทน

0

1

ฉบับ

9)

หมายเหตุ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่พรอมนี้ให
รับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
(ของผูดําเนิน
กิจการผูปกครอง
สวัสดิภาพนัก
สังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยา
นักกายภาพบําบัด
พยาบาลและพี่
เลี้ยง)
(ผูขอรับใบอนุญาต
นักสังคม
สงเคราะหหรือ
นักจิตวิทยา
พยาบาลพี่เลี้ยง
เด็ก)
(เชนบริษัทมูลนิธิ
สมาคมหางหุนสวน
จํากัดสหกรณฯลฯ
ที่ระบุวัตถุประสงค
การดําเนินงาน
สถานแรกรับ
,สถานสงเคราะห
,สถานคุมครอง
สวัสดิภาพและ
สถานพัฒนาและ
พื้นฟู )
-

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาวุฒิ
กระทรวงศีกษาธิ 0
1
ฉบับ
การศึกษาของ
การ
ผูแทนนิติบุคคลผู
ดําเนินกิจการ
แทนผูปกครอง
สวัสดิภาพนัก
13) สังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยา
นักกายภาพบําบัด
พยาบาลและพี่
เลี้ยง
ที่

สําเนาวุฒิ
การศึกษาของ
ผูปกครองสวัสดิ
ภาพ

14)

กระทรวงศีกษาธิ
การ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ประกอบดวยของ
ผูแทนนิติบุคคล
และผูดําเนิน
กิจการแทนมีอายุ
ไมต่ํากวายี่สิบป
บริบูรณและตองมี
วุฒิการศึกษาไมต่ํา
กวาการศึกษาภาค
บังคับพรอมนี้ให
รับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
(มีอายุไมต่ํากวา
ยี่สิบหาปบริบูรณ
และไมเกินหกสิบ
หาปบริบูรณสําเร็จ
การศึกษาและมี
ประสบการณ
ดังนี้ก)สําเร็จ
การศึกษาไมต่ํา
กวาปริญญาตรี
ทางดานสังคม
สงเคราะหจิตวิทยา
กฎหมายแพทย
หรือการศึกษาและ
เคยปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเด็กมาแลว
ไมนอยกวาสามป
หรือในกรณีที่
สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทาใน
สาขาอื่นตองเคย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เด็กมาแลวไมนอย
กวาหาปทั้งนี้โดยมี
หนังสือรับรองจาก

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

สําเนาวุฒิ
กระทรวงศีกษาธิ
การศึกษาของนัก การ
สังคมสงเคราะห

15)

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
หนวยงานที่
เกี่ยวของข)กรณี
สําเร็จการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรีตอง
เคยปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงผูปกครอง
สวัสดิภาพของ
สถานแรกรับสถาน
สงเคราะหสถาน
คุมครองสวัสดิภาพ
หรือสถานพัฒนา
และฟนฟูมาแลวไม
นอยกวาหาปโดยมี
หนังสือรับรองจาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของและตอง
พรอมนี้ใหรับรอง
สําเนาถูกตองดวย)
(ไดรับปริญญาตรี
หรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ดานสังคม
สงเคราะหศาสตร
สังคมวิทยา
จิตวิทยาหรือดาน
อื่นที่ก.พ.กําหนด
วาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดหรือไดรับ
ปริญญาโทหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้
ดานสังคม
สงเคราะหศาสตร
สังคมวิทยา
จิตวิทยาหรือดาน
อื่นที่ก.พ.กําหนด
วาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

สําเนาวุฒิ
การศึกษาของ
นักจิตวิทยา

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กระทรวงศีกษาธิ
การ

0

1

ฉบับ

สําเนาวุฒิ
กระทรวงศีกษาธิ
การศึกษาของนัก การ
กายภาพบําบัด

0

1

ฉบับ

16)

17)

หมายเหตุ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดพรอมนี้ให
รับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
(ไดรับปริญญาตรี
หรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ดานจิตวิทยา
หรือดานอื่นที่ก.พ.
กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดหรือไดรับ
ปริญญาโทหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้
ดานจิตวิทยาหรือ
ดานอื่นที่ก.พ.
กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดพรอมนี้ใหสําเนา
ถูกตอง)
(ไดรับปริญญาตรี
เทียบไดไมต่ํากวานี้
ดาน
กายภาพบําบัด
หรือดานอื่นที่ก.พ.
กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดหรือไดรับ
ปริญญาโทเทียบได
ไมต่ํากวานี้ดาน
กายภาพบําบัด
หรือดานอื่นที่ก.พ.
กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดสําหรับสถาน

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
สงเคราะหที่รับเด็ก
ที่มีความพิการมา
อยูในความ
ปกครองดูแลพรอม
นี้ใหรับรองสําเนา
ถูกตองดวย)

สําเนาวุฒิ
การศึกษาของ
พยาบาล

กระทรวงศีกษาธิ
การ

0

1

ฉบับ

สําเนาวุฒิ
การศึกษาของพี่
เลี้ยง

กระทรวงศีกษาธิ
การ

0

1

ฉบับ

18)

19)

(ไดรับปริญญาตรี
หรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ดานการ
พยาบาลและไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
สาขาการพยาบาล
หรือดานอื่นที่ก.พ.
กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้
ไดพรอมนี้ให
รับรองสําเนา
ถูกตองดวย)
(ไดรับ
ประกาศนียบัตร
ประโยค
มัธยมศึกษา
ตอนตนสายสามัญ
(ม.ศ.3) หรือ
ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษา
ตอนตน (ม.3 หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้
และมีความรู
ความสามารถและ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่พรอมนี้ให
รับรองสําเนา

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ใบรับรองแพทย กรมการแพทย
พรอมผล x – ray
ปอด

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

ถูกตองดวย)
(ของผูดําเนิน
กิจการแทน
ผูปกครองสวัสดิ
ภาพนักสังคม
สงเคราะหหรือ
นักจิตวิทยานัก
กายภาพบําบัด
พยาบาลและพี่
เลี้ยง)
-

1

0

ฉบับ

-

20)

เอกสารที่
เกี่ยวของหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิใน
สถานที่และ
อาคารที่จะขอ
อนุญาตจัดตั้ง
สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห
สถานคุมครอง
สวัสดิภาพหรือ
21)
สถานพัฒนาและ
ฟนฟูในกรณีที่
สถานที่หรือ
อาคารเปนของ
ผูอื่นผูขอรับ
ใบอนุญาตจะตอง
มีหนังสือแสดงวา
ไดรับความ
ยินยอมจาก
เจาของสถานที่
หรืออาคารดวย
แผนผังแสดงที่ตั้ง ของสถานแรกรับ
สถานสงเคราะห
22)
สถานคุมครอง
สวัสดิภาพหรือ
สถานพัฒนาและ

หมายเหตุ

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฟนฟู
แบบแปลน
แผนผังอาคาร
ภายในสถานแรก
รับสถาน
สงเคราะหสถาน
คุมครองสวัสดิ
23) ภาพหรือสถาน
พัฒนาและฟนฟู
พรอมระบุ
รายละเอียด
เกี่ยวกับการใช
สอยอาคารและ
หองตางๆทุกหอง
ระเบียบหรือ
ขอบังคับการ
ดําเนินงานของ
สถานแรกรับ
24) สถานสงเคราะห
สถานคุมครอง
สวัสดิภาพหรือ
สถานพัฒนาและ
ฟนฟู
ภาพถายการใช
สอยอาคารและ
หองตางๆทุกหอง
ทั้งภายนอกและ
ภายในพรอม
ภาพถายปายชื่อ
25)
สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห
สถานคุมครอง
สวัสดิภาพหรือ
สถานพัฒนาและ
ฟนฟู
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการจัดตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน
พ.ศ.2548
คาธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ (เมื่อไดรับการตรวจเอกสารผานเรียบรอยแลวจะเขียนคําขอใหตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถาน
คุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟู)
2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการจัดตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน
พ.ศ.2548
คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ (เมื่อไดรับใบอนุญาตจะจายเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหตั้ง)
17. ชองทางการรองเรียน
1)ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟู
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห
สถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟูพ.ศ. 2549
(เปนหลักเกณฑประกอบการจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและ
ฟนฟู)
3) ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยวิธีการดําเนินงานของสถานแรกรับสถาน
สงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟูพ.ศ. 2547
(เปนระเบียบประกอบการจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟู)
4) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการแตงตั้งหรือถอดถอนผูปกครองสวัสดิภาพของสถาน
แรกรับสถานสงเคราะหสถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟูพ.ศ. 2549
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

10/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย -

